






হে, «এ. হান্টার 
লচিত্জ 

অভ্ঞ্যদয 
৩০» বক্ষিম্ম চা টুক, 



প্রথম প্রকাশ 

আবাঢ, ১৩৬৪ 

প্রকাশ করেছেন 

অমিক্সকুমাপ চক্রবতী 

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির 
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্্রীট 
কলকাতা-১২ 

ছেপেছেন 

ক্ুশীলকুমাব 
মনোরম প্্রিণ 

৪০এ, মহেজ্দ্র' 

কলকাত1-৬ 
প্রচ্ছদ একেছে 

ইশল চক্রবর্তা 
অন্বাদ-হ্বত্তের ' 

অভ্ঠ্যদর় £কাশ- 



ুষ্ট হাতি 

করে ন আদিবাসী একদিন সন্ধ্যায় গ্রামে ফিরতে ফিরতে হঠাৎ দেখল, কালে! 

র প্রকাণ্ড একটা বস্ত তাদের কুটিরের ছায়ায় নিশ্চল দাড়িয়ে রয়েছে। 

৬৯, য়ে উঠল তারা, যাতে সেটা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে 

সেটা ছায়া থেকে বেরিয়ে ভয়ঙ্কর বেগে তাদের তাডা করল। এতক্ষণে তারা 

দেখল, সেটা এক বিশালকায় পুরুষ-হাতি। 

প্রাণভযে দু-জনে দু-দিক লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল। একজনের গায়ে 

ছিল একটা লাল কম্বল, সেটাই তার মৃত্যুর পরোয়ানা হয়ে উঠল, কারণ 
হাতিটা তাডা করল তাকেই গ্রামবাদিরা কুটিরের মধ্যে গুঁড়িহথ'ড়ি যেয়ে 
তার এই পশ্চাদ্ধাবনের শব্ধ শুনতে লাগল-_বন্কুকে সাহাষ্য করবার কোন্ন” 
ক্ষমতাই তাদের নেই। ধর! পড়ে মান্থষটা যে আর্ত চিৎকার করেছিল তাও 

তাদের কানে এল। অতিকায় হাতিটা! এক পায়ে তাকে চেপে ধরে গুড় 

দিয়ে টেনে টেনে তার সমস্ত অসগগ্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করে ফেলল। তারপর 
শরীরটা] পায়ে দলে মাটিতে লেপ্টে দিয়ে চলে গেল। 

ব্রিটিশ ঈস্ট আফ্রিকার ত্যাবারডেয়ার ফরেস্ট-এর ভিতর দিয়ে ছু-জন: 
ক্যানাডার শিকারীকে শিকারে নিয়ে চলেছি, এমন সময় সেই গ্রাষের সর্দারের 
কাছ থেকে রানার এসে হাতিটা মারার ব্যাপারে আমার সাহাধ্য প্রার্থ, 
করল। কেনিয়ার অধিবাসীরা আমায় ভাল করেই চিনত,কারণ শ্বেতা শিক 
হিসেবে বন্ছ বছর আমি তাদের মধ্যে কাটিয়েছি--আমার তখন বৃ ছি 

হিংস্র জন্ত শিকারে শিকারীনের সঙ্গী হওয়া! কিংবা গভর্ষেন্টের ন্থরোধে এরি 
হত্যা করা। সর্দার খবর পাঠালে! হাতিটা একটা দুষ্ট হাতি, মাসের না 
সে ওদের খেত-খামার তছনছ করে দিচ্ছে আর ও অঞ্চলে আতঙ্কের ঝর 
করেছে। সুতরাং ওকে হি না মারা হয় তো আবার ও যায মাকে) 

যে শিকারীদের সঙ্গে আমরা চুক্তিবন্ধ ছিলাম তারা ছই ভাই,-জ্যালেন 
জার ভানকান ম্যাকমার্টিন|  করেক সধ্াহ ধরে আমরা ঝোপে বাড়ে 



বঙ্গোর সন্ধানে ঘুরছি-_বঙ্গে! হল এক জাতের আযাণ্টেলোপ 
দুর্লভ হয়ে দীডিয়েছে। সুতরাং যদি আমি হাতিটার সন্ধানে যাই, 
শিকারের সম্ভাবনা ওদের কমে যাবে। কিন্তু তা সত্বেও ছু- 

যেতে দিল। এমন অনেক শিকারী আমি দেখেছি যাদের মধ্যে এই' 

অভাব আছে। সঙ্গে সঙ্গে রানারের সঙ্গে বেরিয়ে পডলাম।” সর্ব দি 
আমার ওয়াকান্বা বন্দুক-বাহক সাসীতাকে;__বহু বছর সে আমার কলা, : 
করে আসছে। রি 

গরমে পৌছতে সর্দার এসে আমার সঙ্গে দেখা করল। সর্দা। £তে 
ডিরি,-_পুধোনো বন্ধু আমর11| কিন্তু তখন আর পুবোনে! দিনের গল্পের এময় 

নেই, গ্রামব/সির| সবাই আতঙ্কে অস্থির হয়ে রয়েছে । মানুষজন ভরসা করে 

শান্বায় ( ভূট্রা-খেত ) যেতে পাবছে না, অনেকে আবাব কুটি থেকেই বেরোতে 

ভরসা পাচ্ছে না, যদিও তার! জানে তাদেব কাঠের ঘর দুষ্ট হাতিব কাছে 

কিছুমাত্র বাধার সৃষ্টি করবে না । উিবি বললে হাতিটা গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে 

ঘুরে ফিরছে আর যেখানে ষত হট্টখেত দেখছে তছনছ কবে ফেলছে, শৃতবাং 

তাকে না মার! পযন্ত গ্রামবাসিদের ছুর্দশার অস্ত হবে না। 

সাসীতাকে সঙ্গে নিষে আমি গেলাম মৃত মান্ষটিকে দেখতে । গ্রামের 

প্রান্তে যেখানে সে প্রথম হাতিটাব দেখা পায় সেখান থেকে তার পাষের চিন্ধ 

ধরে জঙ্গলেব মধ্যে প্রবেশ করলাম। আততায়ীকে এডিয়ে যাব।র চেষ্টা 

যেভাবে সে এঁকে বেঁকে দৌডেছিল, অত্যন্ত করুণ সেদৃশ্ঠ। তাৰ তখনকার 
মনের ভাব আমি বেশ বুঝতে পারি, কারণ হাতিব তাডা আমায় অনেক বার 

তে হয়েছে। এধযেন কোন দুঃস্বপ্ের ঘোরে দৌডোনো, কাটায় আটকে 
ছ, লতায় পা জড়িয়ে যাচ্ছে, আর এদিকে হাতিট1 বন জঙ্গল দলে মাড়িয়ে 

রি যেমন ইদুরকে তাডা করে তেমনিভাবে ছুটে আসছে। প্রতি মুহূর্তে মনে 

খ বুঝি হাতির শু'ডটা সাপের মত গলায় জড়িয়ে ধরল, অথচ পেছন 
বব দেখব তার উপায় নেই, কারণ আবার সামনের ঝোপের উপর দৃষ্টি 

না -প চলবে না। 

ঘুতদেহের অবশেষটুকু খুঁজে পেলাম, কিন্তু তার পরনের লাল কম্বলটার 
কোন চিহ্ন নেই। হাতিটাই নিয়ে গেছে নিশ্চয় । লাল-পোশাক-পরা 

মানুষকে হাতি তাডা করেছে 'এমন ব্যাপার আমি আগেও শুনেছি । তাই 

আমার ধারণা, এ র্টাই তাকে আকর্ষণ করে। 

হাণ্টার 



ষ্ট হাতিটার পায়ের দাগ ধরে বেরিয়ে পড়ার জন্তে তৈরি হয়েছিল। পেছনে 
কিন্ত আমায় অপেক্ষা করতে বললে, এই কারণে যে নিশ্চয় হাতিটা* .. 

আর-একটা গ্রাম ধ্বংস করবে এবং রাত্রে থানার মারফত খবরটা মিবসে। 
তাহলেই পরদিন সকাল্পে টাটকা পায়ের ছাপ ধরে এগ্রোনো যাবে। ধাঁতিক 
করে একদিন বা ছু-দিনের খোঁজার পরিশ্রমটা বাচবে। ঠিকই বলে আমরা 
এখন আমার.কেবল এই আশা নিয়েই প্রতীক্ষা করা যে হাতিটা কোনজঙ্গল আর 

(করে করুক, কিন্ত যেন মানুষ না মারে। নে হয়, সমন্ধ 

ভোর হবার কয়েক ঘণ্টা আগে মাইল পাঁচেক দুরের এযাঁকা দেবে ঠিক 
একজন রানার উধ্বশ্বাসে এসে উপস্থিত । খবর দুষ্ট হাতিয়ে চলতে হচ্ছে। 

প্রবেশ করে, কিন্ত সোজা খেতের দিকে না গিয়ে কুটিরগু: চর্ভাবে এগোতে 

পায়চারি করতে থাকে । একট] কুটিরের সামনে অনেকক্ষণ দাঁডিত্টা বিশ্রামের 
দরজার ছ-ফুটের মধ্যে অনেকখানি নাদি ফেলে । হতভাগ্য অধিবাসি.. যে সে 

অবস্থা সহজেই অন্থমান করা! যায় : খড়ের ছাদওয়াল! পল্ক1 ঘরের ভিত 
সবাই জভোসড়ো, আর বাইরে অন্ধকারের মধ্যে মুত্তিমান বিভীষিকার মত 
হাতিটার নির্ভর ভঙ্গী। খানিকক্ষণ পরে-_-ওদের কাছে এই সময়টা অনন্তকাল 

বলে মনে হচ্ছিল__ওর1! হাতিটার চলে যাওয়ার শব্দ শ্তনল 7 হাতিট! গেল 

ওদের শাস্বার দিকে । হৃতাশভাবে ওরা শুনল তাব ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা । 

এই সামান্ত শশ্তই হল তাদের যথাসর্বন্ব ; অনেক পরিশ্রমে, অনেক মাথার ঘাম 

পায়ে ফেলে তারা এই ফসল উৎপন্ন করেছিল। পেট পুরে খাওয়ার পর সে 

ঝোপের দিকে চলে গেল, এই মহা ভোজ হজম করতে আর দিনের বেলাটা 
ঘুমিয়ে কাটাতে | 

তোর হতে না হতেই আমি আর সাসীতা গ্রামের পথ ধরলাম । দুর্গম, 

খাড়াই পথ-_ন-হাজার ফুট উচু। ফুসফুসে ঠাপ ধরে। শান্বা ঘিরে যে 

কাটাঝোপের বেড়া দেওয়া ছিল সেই বেড়া মাড়িয়ে হাতিটা গিয়েছিল গ্রাম. 
থেকে সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে আমরা চললাম আযবারডেয়ার বনের সবচেয়ে ছুগ্ম 

অঞ্চলের দিকে । 

ফাকা জারগার উজ্জল আলো! থেকে বনের মধ্যে প্রবেশ করে মনে হল 
এ যেন প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা,_এর ছাদ সবুজ, গাছের মোটা মোটা 
গুঁড়িগুলো৷ এর স্তস্ভ। চারিদিকে ভূতুড়ে স্তবতা। পত্রবহল ঘন ঝোপে শব 
চাপ! পড়ে যায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গু'ড়ির ভিতর দিয়ে আমরা নিঃশব্ধে 

হাষ্টার ৩ 



বঙ্গোর সচলেছি, আগাছার ভিড় না থাকায় অসুবিধে হচ্ছে না। সামনের 

ছুর্গভ হকড়ি ফুট পর্যন্ত দৃষ্টি যাচ্ছে-_তার বেশি দরকার বোধ করা বা আশা 
শিকাভেন্তায়। 

যেতে হাতির নাদির তীব্র গন্ধ এল। সামনে দেখলাম, কুৎসিতদর্শন রাশীকৃত 

অভাব ভ্পর লক্ষ লক্ষ বুনো! মাছির ভিড । সেই নাদিতে লাখি*মেরে সাসীতা 
আমার ওয়াসর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল-_হজম হয়নি সে । নাদিটা 
করে আসছে ।শ্গা তাতে মনে হয়, হাতিট। আর মাত্র কয়েক ঘণ্ট(র পথ এগিয়ে 

গ্রামে পৌ। | 

ডিরি,__পুরোনেোগ্ছিলাম বনের কোন আধ-ফাকা অঞ্চলে হাতিটার দেখা পাব, 

নেই, গ্রামবাসিরা স্কা! নয়, দিনের বিশ্রামের জন্তে সে ঘন জঙ্গলের আডালে গিয়ে 

শান্বায় (ভূট্রা-হেল। পায়ের দাগ অনুসরণ করে আমরা ঘন বাশ-ঝাডে ভরা 

ভরস] পাঞ্চলে উপস্থিত হলাম । বীশ-ঝাডের মাঝে মাঝে এক রকমের লম্বা লঙ্বা 

ক্ফাটাগাছের চারা, শিকারের অঙ্নকূল জায়গ। মোটেই এ নয়। কলিবি আর 

সাইক্স্ বানরের দল গাছপালার মধ্যে ছুটোছুটি শুরু করল,_-ভয় হল পাছে 
দুষ্ট হাতিটা তাদের এই চঞ্চলতা লক্ষ্য করে। যাই হোক, পায়ের নিচে 

পচন-ধরা বাঁশ থাকায় এমনিতেও নিঃশব্দে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছিল ন|। 

চেষ্টা করলাম হাতিট! যেখানে যেখানে পা ফেলে গভীর দাগের হ্থষ্টি করেছিল 

তার উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে চলতে । কিন্তু সামান্ত মানুষের সাধ্য কী 

তার বিশাল পদক্ষেপ ধরে অগ্রসর হয়! যখনই কোন লাল-পা ফ্র্যান্কোপিন 

বা ছোট ডুইকার আযাণ্টেলোপ ঝোপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে, আমার 

বুক ধডফড করে উঠছে, রাইফেলট] বাগিয়ে ধরছি। দাতের।পোভে হাতি 

মারার সঙ্গে এর পার্থক্য গ্রচুর, কারণ সেক্ষেত্রে কেবল ফাকা জায়গায় একপাল 

হাতির মধ্যে একটা হাতি বেছে নেওয়া । উিরিকে কণা দিয়েছিলাম তাই, 

নতুবু/এখনকার মত ফিরে গিয়ে অন্ত কোন সময়ে কৌন স্থবিধেমত জায়গায় : 

চেষ্টা করে দেখতাম। 

বাশবন ফাকা হয়ে এল। যেখানটায় এসে পৌছলাম, আদিবাসিরা কাঠ 
কাঠছিল সেখানে । বিরক্ত হলাম লক্ষ্য করে, মানুষের গন্ধ পেয়ে কীভাবে 

হাতিটা বীশের ঝোপ ভেঙে ছুমডে চলেছিল । যে হাতি রাত্রিবেলা শান্ায় 

মানুষের গন্ধ গ্রাহ্থ করে না, সেই হাতিই আবার জঙ্গলের মধ্যে মানুষের গন্ধ 
পেলে ভয়ে দিশাহার1 হয়ে পড়ে। এতক্ষণ সে চরছিল আর ধারে ধারে 
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এগে।চ্ছিল, কিন্ত এখন তার একমাজ্্র চিন্তা, কাঠুরেদের তীবুটা কতটা! পেছনে 
ফেলে যেতে পারে । 

সাসীতা আর আমি তাকালাম পরম্পরের দিকে । ঘাড নাড়ল সে। 

একেই বলে শিকারীর ভাগ্য। বড বড় পায়ের দাগপগ্তলো একটা সাজ্ঘাতিক 

থাডাই বেয়ে একটা উচু শৈলশিরায় পৌছেছে। নাছোড়বান্দা হয়ে আমরা 
সেই দাগ লক্ষ্য করে অগ্রসর হলাম। দাগট! যেভাবে বুনো ঝোপ জঙ্গল আর 
কাটগাছের ঘনসন্নিবদ্ধ অঞ্চল দিয়ে চলে গেছে তাতে মনে হয়, সমগ্ত 

আযাবাবডেয়ারের সবচেয়ে হুর্গম জায়গ।টায় গিয়ে যেন গা-ঢাকা দেবে ঠিক 

করেছে । সেজঙ্গল এত নিবিভ যে আমাদের হামাগুডি দিয়ে চলতে হচ্ছে। 

এতে যেন সময় লাগে, পিঠও কনকন করে তেমনি । এর্ভাবে এগোতে 

এগোতে আমবা একটা জায়গায় এসে পৌছলাম যেখানে হাতিট! বিশ্রামের 
জন্যে থেমেছিল। হাতিটার প্রতি আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হলাম এইজন্ে যে সে 

এখান থেকে এগিয়ে গিয়েছিল, করণ অমন একটা ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি 

দেওয়া অবস্থায় আচমকা একট] ছু্ক ভাতির সামনে পডা খুব একটা স্থখের 

ব্যাপার হত না। 

হঠ1ৎ সামনে থেকে একটা ডালপালা ভাঙার শব্দ শোন! গেল। চুপচাপ 
শুয়ে রইলাম দ্ব-জনে | আবার সেই শব । কয়েক ফুট মাত্র সামনে, একটা 

বাশের ঝোপের মধ্যে খেয়ে চলেছে হাতিটা। | 

আবার গুভি মেরে অগ্রসর হলাম। একবার বাশবঝাড়ের মধ্যে গিয়ে 

পৌছতে পারলে সোজা হয়ে দাডাতে পারব-_-সে এক মহা স্বস্তি | শব লক্ষ্য 
করে অগ্রসর হলাম হাতিটার পায়ের চাপে সমান-হয়ে-বাওয়া জমির উপর 

সন্তর্পণে পা ফেলতে ফেলতে । বাতাস এলোমেলো) বাশগুলো চারিদিকেই 
ছুলছে। নিশ্চয় হতে পারলাম না কোন্ দিক দিয়ে গেলে হাতিটা আমাদের 

গন্ধ পাবে না; তার উপর জঙ্গল এত ঘনসন্নিবদ্ধ যে কেবলমাত্র হাতিটার চলা- 

পথ ধরেই অগ্রসর হওয়1 সম্ভব । জানি আমি প্রায় ওর উপরেই এসে পড়েছি, 
কিন্তু চারিদিকের লম্বা লন্বা! বাশের ভিডে দৃষ্টি একটুও অগ্রসর হচ্ছে না! । 

থেমে পডল সাসীতা, ঠোটের ইঙ্গিতে বী! দিকটা দেখিয়ে দিল। আমি 

কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। যাই হোক, ধীরে ধীরে তুলে নিলাম 
রাইফেলটা ৷ বন্ুকটা দৌনল! ৪৭৯ জেফ্রি ২, খুব নির্ভরযোগ্য ; কখনে| আমায় 

হতাশ করেনি,_-তা যদি নাহত তাহলে আর আমায় এ বই লিখতে হত 
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না। ডালপালা ভাঙার শবটা আবার শোনা গেল, মাত্র কয়েক ফুট দূর 
থেকে । দম বন্ধ করে গুলি করার সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। 

হঠাৎ বন্ধ হল শব্টা। পরম নিস্তব্ধতা । নিশ্চল দ্ীভিয়ে রইলাম দু-জনে। 

সম্ভব হলে আমার হৃদস্পন্দন ও বন্ধ করে দিতাম। মনে হল যেন ঢাকের 

আওয়াজ আসছে । এমন সময় বাশ ভাঙার শব্দ আমারু কানে এল। 

হাতিট! মুখ ফিরিয়ে পূর্ণ বেগে ছুটতে শুরু করেছে। হতভাগ! বাতাস ঠিক 

আমাদের গন্ধ ওর কাছে পৌছে দিয়েছে । 

সাসীতা আর আমি পরস্পরের দিকে তাকালাম । বেচারার ভাষায় তেমন 

গালাগালির সুযোগ নেই, কিন্তু সে বিষয়ে আমার ভাগ্য ভাল; মনের সাধে 

জনের হয়েই বেশ খানিকটা গালাগালি করলাম। অবশ্ত মনে মনেই তা 
করলাম, কারণ যদিও হাতিট1 তখনে! অনেক দৃবে, বিশেষ প্রয়োজন না হলে 

আমরা কখনো! বনের মধ্যে কথা কই না। 
সর্ব নেমে আসছে, বেল! গোটা-পাচেক হবে নিশ্চয়। দুর্গম পথে 

ভোরবেল। থেকে চলেছি, আর হা'তিটাও খুব ভয় প্ষেছে সন্দেহ নেই । কয়েক 

মাইল না গিয়ে সে থামবে না। কোন বুদ্ধিমান মান্য হয়ত এ অবস্থায় 

ছেডেছুডে দিয়ে তাবুতে ফিরে যেত, কিন্তু শিকাবের ব্যাপারে তেমন বিশেষ 

বুদ্ধি আমার কোনকালেই ছিল না, তাই ইঙ্গিতে সাগীতাকে বুঝিয়ে দিলাম যে 
আমর] তার পিছু ছাডব না। 

ইতিমধ্যেই জঙ্গলের মধ্যে আলো কমে আসছে, ষদিও তাতে আমাদের 

কোন অস্থবিধে হয়নি । আতঙ্কের বশে হাতিট শক্ত শক্ত বীশ ঘাসের মত 

মাড়িয়ে চলে গেছে । এগিয়ে চললাম। পায়ের তঙ্গায় পচা পাক ক্রমেই 
বিষ্রী হরে উঠছে, জুতো বসে যাওয়ায় প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে এমন শব্ধ উঠছে 

যেকোন অপাবধানী হাতির কানও সে শব্দ এড়িয়ে যাবার মত নয়। 

ঘণ্টাখানেক চল।র পর সাসীতা! নিচু গলায় পাখির মত শিস দিয়ে উঠল,-_ 
জঙ্গলে মনোযোগ আকর্ষণ করতে হলে এই হল সঙ্কেত। থেমে ্াডালাম; 

শুনলাম কান পোত। বাঁদিকের বাশঝাড়ের ভিতর থেকে হাতিটার নডাচড়ার 

শব্ধ আসছে । আমাদের গন্ধ পাবার উদ্দেশ্যে সে চলেছে হাওয়া যেদিকে বয়ে 

যাচ্ছে সেদিকে । এবার সে শব বন্ধ হল, বুঝলাম ও কান পেতেছে। কোথায় 

আমরা! হাতিটাত্র পিছু নেব, ও-ই উল্টে এখন আমাদের পিছু নিচ্ছে দেখছি, 

এবং পিছু নেওয়ার ব্যাপারে হাতির ক্ষমতা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। 
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আর-একবার ভেবে দেখলাম ফেরার পথ ধরব কি না, কিন্তু ডিরির ফাছে 

যে কথা দিয়েছি তার খেলাপ করতে ইচ্ছে হল না। হাতিটাকে মারার 

সম্ভাবনা আমার এখন অনেকটা কমে এসেছে, তবুও আমর! তেমনি এগিয়ে 

চঙ্ললাম। নিশ্চয় ও এখনে! আমাদের গন্ধ পায় নি, নতুবা! অতি অবশ্যই 
ঝোপ-ঝাভ মাড়িয়ে দৌড লাগাতো । এখনো দ্াডিয়ে আছে ওখানে, শুভ 

তুলে হাওযাব গতি পরীক্ষা করছে হযত। আর কয়েক মিনিট অমনি 
ঈাডিযে থাকলেই আমর1 ওর কাছে গিয়ে হাজির হব। হলদে-সবুজ বাশের 

ভিতর দিয়ে একটানা তাকিয়ে তাকিয়ে আমার চোখ টন-টন করছে । 

হঠাৎ বাশের ফাক দিযে একটা অস্পষ্ট মৃতির আবছাম্না আমার চোখে 
পডল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে দীডালাম। ঘীরে ধীরে তুললাম রাইফেলট]। 
ঘন ঝোপের অন্তবালে কিছুই স্পষ্ট দ্বেখা গেল না,_হাতির দীতের সাদা বা 

হলদে রডঙেখ কোন আভাও না য1! থেকে কিছু আন্দাজ কর! সম্ভব হতে পারে। 

সামান্ততম শব্দও যাতে না ওঠে তাই নিশ্বাস বন্ধ করে আছি, দম বন্ধ হয়ে মারা 

পড়াব মত অবস্থা । জানি আমার পেছনে সাসীতারও অবস্থা তথৈবচ। খুব 

ইচ্ছে হল গুলি করি, কিন্তু পাছে হাতিটা মার! ন! পডে কেবলমাত্র আহত 

হয় এই ভয়ে সাহস হল না। কোনদিকে একটুও যদি ও নডে তাহলেই 
বুনুতে পাবব কোথায় গুলি কবতে হবে। 

একটা আচম্ক1 বাতাস এমন সময় বাশবনের মধ্য দিয়ে বয়ে গেল, আর 

মুহ্মধ্যে হাতিটা পালিয়ে গেল আমাদের গন্ধ পেয়ে। 

অত্যন্ত হতাশ হয়ে পডলাম। দুর থেকে গুলি করলে হয়ত মরত হাতিট', 
কিন্তু তা না হয়ে যদি কেবলমাত্র আহত হত তাহলে হয়ত আমাদের 

শেষ করে দিত, কিংবা হয়'ত যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মাইলের পর মাইল 

অতিক্রম করে তবে থামত। আহত হাতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে) 

তাই একেবারে নিশ্চিত না হযে আমি পারতপক্ষে হাতিকে গুলি করি মা। 
আর এগিয়ে লাভ নেই । সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ক্যাম্প থেকে বেশ কয়েক 

মাইল চলে এসেছি! ফেরার পথ ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম। হাতিটা 
মারতে পাবি নি শুণে খুব হতাশ হল সবাই। একান্ত নীরবতার মধ্যে সান্ধ্য 
আহার সম'ধা হল। 

খাওয়! সেরে পাইপ ধরিয়ে বসে, এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা যুক্তি দিয়ে 
বোঝবার অবসর হল। এইসব হতাশার জন্তেই তো শিকারের এত আকর্ষণ। 
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কারণ প্রতিবারেই যদি শিকারে সাফল্য লাভ করা যেত তবে তো এতে কোন 
উত্তেজনাই থাকত না । বড় ভাল হত যদ্দি যাদের তভূট্রখেত ও ধ্বংস করছে 

তারাও জিনিসটা এভাবে লিতে পারত । 

বিছানায় শুয়ে হাইর্যাক্স পালের ডাক শুনছি। এ এক অদ্ভুত প্রাণী, 
গিনিপিগ খুব বড হয়ে উঠলে যেমন দেখতে হতে পারত ৪০তমনি। আর 

শুনছি আদিবাসিদের ঢাকের তালে তালে বাজনা । জানি প্রচুর পরিমাণে 
দেশী মদ খেয়ে তারা তাদের সাহস বজায় রাখছে । ইচ্ছে হল আমিও গিয়ে 

ওদের সঙ্গে যোগ পিই; কিন্তু না, কাল সকালে আবার বেরোতে হবে, মাথা 

পরিষার রাখা দরকার । এমন সময় একটা পিংহের ভুতুডে আওয়াজ কানে 

এল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল ঢাকের শব । তাডাতাডি সবাই যেযার 

কুটিরে ফিরে গেল। আমর তীাবুর কয়েক ফুটের মধ্যে একটা ঝরনা আছে, 

সেখান থেকে ওর জল খাবার শব কানে গেল। তারপর শুনলাষ ওর ওখান 

থেকে চলে যাওয়ার শব্ধ। তারপর নাপধ নিস্তব্ধ চারিদিক, মাঝে মাঝে 

কেবল কানে আপছে কোন বানরের বিব্ক্তিসুচক শব আর কোন পাখির 

ঘুমের ঘোরে ডেকে ওঠা । তারপর ঘুমিয়ে পডলাম । 
পরদিন সকালে দেখা গেল, পুরু কুয়াসার আস্তরণে সার! বন ছেয়ে গেছে। 

শিশির পড়ে ঘাস ভারি হয়ে উঠেছে, বাতাসে শীতের স্পষ্ট আমেজ । গরম চা 

খাচ্ছি, এমন সময় এক অর্ধনগ্ন ব্যক্তি দৌডতে দৌডতে এসে খবর দিল, 

ওখান থেকে তিন মাইল দূরে একটা শান্বায় এসে হাতিট! ফসল নষ্ট করছে। 
হাতিটা এত চালাক যে পর-পর দু-বার কখনও এক গ্রামে অত্য।চার চালায় 

না, এবং এর ফলেই তাকে শিকার করা৷ এত কঠিন হয়ে উঠছে । 
সাসীতাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তক্ষনি। গ্রামে পৌছতে কয়েকজনকে 

পাওয়া! গেল যারা ব্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে রাজি 

হল। হাতিটার চিহ্ন ধরে অগ্রসর হলাম আমরা । হাতিটার পায়ের প্রতিটি 
আঙুলের ছাপ পর্যন্ত এখন আমার নখদর্পণে”_তা দেখে আমার ম্বপার 
উদ্রেক হয়। যত তাড়াতাডি সম্ভব আমরা তার পিছু নিলাম। চলেছে সে 

পাহাডগুলোর দিকে; পথণপ্রদর্শকের কাছে শুনলাম ওদিকটা নাকি অনেকটা 

ফাকা । আশা করি ওদের কথাই ঠিক। 

অত্যন্ত খাড়।ই পথ, বিশ্রামের জন্যে কেবলই থামতে হচ্ছে । আরদিবাসিদের 

কিন্তু ক্লাস্তি নেই,_হিংসে হয় ওদের দেখে। তাহলেও ঝোপ অনেকটা 
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পাতলা হয়ে আসায় আমাদের অগ্রগতি মোটামুটি মন্দ হল না। কিন্তু এতটা 
স্থখ আমাদের কপালে সইল' না? বেলা বারোট। নাগাদ আমরা অত্প্ত 

নিবিভ ঝোপের মধ্যে গিয়ে পডলাম। বাশের শুলোয় আর মাটিতে পড়ে-থাকা 

বাশের গোডায় জড়িয়ে প্রায় পাটির মত হয়ে রয়েছে, আর মরা গাছের গু'ডি 

প্রায় চার ফুঠ উচু হয়ে এমনভাবে পথ জুডে রয়েছে যে তা ডিঙিয়ে যাওয়া যত 

কঠিন, তার চেয়ে কঠিন তার তলা গিযে গলে যাওয়া; অথচ এ সমস্ত বাধা 
' হাতিটা সহজেই ডিঙিয়ে গেছে । এ অবস্থায় নিঃশবে অগ্রসর হওয়] প্রায় 

অনস্ভব। অযথা শব্দ করার জন্তে সাসীতাকে ভৎসনা বরে পরমুহর্তে আমি 

নিজেই তার চেয়ে অনেক বেশি শব্দ করে ফেললাম । 

এবার আমরা এমন একটা জায়গায় গিষে পৌছলাম যেখানে এসে 

হাতিট! লম্বা হয়ে ঘুমিযেছিল। নরম মাটিতে তার চামডার ছাপ 

স্পষ্ট। এটা একট! আশ।র ব্যাপার বৈকি, কারণ না থেমে যদি সামনে 

এগিয়ে চলত হাতিটা ত।হলে হয়ত কোনদিনই আমরা তার নাগ।ল পেতাম 

না। অবশ্ত এই ঘনসন্নিবদ্ধ ঝোপের মধ্য তার মুখোমুখি হওয়টাও মোটেই 

বাঞ্ছনীয় নয়। এখন আমর! আর-একটা বাশঝাডের মধ্যে” এ ঝাড়ের 

বাশগুলো উচুতে গতদিনের বীশঝাডের অর্ধেকও হবে কি না সন্দেহ। 
উপরদিকের ডালপতা ভেদ কনে বন্দুকের ডগার বেশি দৃষ্টিচালন1 অসম্ভব । 

হাওয়ার এক-একটা দম্কায় লম্বা লম্বা বাশে ঠোকাঠুকি লাগল । অত্যন্ত 
সম্তর্পণে আমর! এগিয়ে চলেছি, বাতাসে যে শব কানে আসছে তা গাছের 

গোডার, না কোন জন্তর ত| সঠিক বলা! কঠিন । এমন একটাজায়গায় হাতিটার 

দেখা পাওয়! মোটেই আমার অভিপ্রেত নয়; কারণ হাতি যখন বাশাঝড় 

ভেঙে আক্রমণ করে, লহ্বা লম্বা! বাশগুলে! এমনভাবে শুইয়ে ফেলে যে গুলি 

করার কোন স্থযোগ পাবার আগেই তার তলায় পডে পিষে যাবার, সম্ভাবনা । 
সাসীতা পর্বস্ত, ভয় কথাটা যার কুষ্ঠিতে লেখা নেই, বিশ্রী মুখভঙ্গি করে সমর্থন 
জ।/ন/লো মুখ ফিরিয়ে যখন তাকে বললাম, “হতচ্ছাড| জায়গা একট। !, 

হঠাৎ সামনের বাশঝাডের মধ্যে একটা নডাচডার শব্ধ আমাদের কানে 

এল । সাসীতা আর আমি সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চল হয়ে পড়লাম, রাইফেল বাগিয়ে ধরে 

আক্রমণের প্রতীক্ষায় রইলাম। হাতি নয়, তার বদলে চমৎকার একট] বঙ্গ 

ঝোপ থেকে বেরিয়ে আমাদের সামনে এসে পড়ল--ঠিক এফন একটা জন্তই 
আমি আর ম্যাকমার্টিন দু-ভাই কয়েক সপ্তাহ ধরে খুললে ফিরছিলাম। কিন্তু 
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পাছে 'হাতিট। ভয় পেরে পালায় তাই আর গুলি করা সম্ভব হল না। এমন 
ব্যাপার শিকারীর জীবনে প্রায়ই ঘটে থাকে, সেরা শিকার হাতের মধ্যে 
পেয়েও সে-স্থযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। 

একটা পাহাড়ি নদীর ফার্ন ঝে।পে ছাওযা তীর ধরে যেতে যেতে একটা! 

জায়গা আমাদের চোখে পডল,_হাতিটা এখানে ঝোপের বড-ব গাছগুলে। 

শুড দিয়ে টেনেছে তাদের শেকড উপডে ফেলবার জন্তে। এই শেকউগ্ুলোর 

মধ্যে হয়ত এমন কোন গুণ আছে যা খেলে হাতির স্বাস্থ্য ভাল থাকে। 

বুঝল।ম হাতিটা আর বেশি এগিয়ে নেই, কারণ গাছ উপড়ে ফেলার ফলে যে 

মাটি উঠেছে তখনো তা ঈ/তসেতে । 
এইসব চিহ্ন লক্ষ্য করছি, এমন সময় একজন পথপ্রদর্শক সামনে থেকে 

ছুটে এসে জানালো, সামনের বাশঝ।ড থেকে মে একট] শব্ধ শুনতে পেয়েছে। 

কিন্তু এ কথা থেকে সঠিক কোন ধারণাই করা চলে না। যাই হোক, সাসীতা 

আর আমি পরম সন্তর্পণে অগ্রসর হলাম। বাতাস কমে গেছে, যা বইছে 

তাও আমাদের সপক্ষে । বড বঙ গাছৃগুলোর মধ্যে দ্রিয়ে ধীরে ধীরে আমর! 

চলেছি । এমন সময় হঠাৎ বাশ ফাটার শষ আমাদের কানে এল । বুঝলাম 

হাতিটা আমাদের সামনেই কোথাও আছে। ওর যাওয়ার শবে নিশ্চয় 

আমাদের নডাচড।র শব্দ চাপা পডে থাকবে, স্তবাং এর উপর যদি বাতাস 

এমনি অগ্রকূল থাকে তাহলে ওকে মারার পক্ষে আর বাধা থাকবে না। 
হঠাৎ ওর শ্ত'ডটা গাছের গুঁডি ছাডিয়ে উচু হয়ে উঠে একটা নরম 

ডাল ভেঙে নিয়ে নেমে গেল। গুঁভি মেরে অগ্রসর হতে হতে লক্ষ্য করতে 

লাগলাম, যদি গাছেব গঁটিগ্ুলোর ফাক দিযে ওকে দেখতে পারি। এদিকে 

আবার কোথায় পা ফেলছি তাও লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। সাসীতা আমার 

পিছু-পিছু এক জাতের ছত্রাকের রেণু উডিয়ে উডিয়ে হাওয়ার গতি পরীক্ষা 

করতে করতে চলেছে । নাডা লাগলেই এই ছত্রাক থেকে প্রায় ধেশয়ার মত 

মিহি বেণু ঝরতে থাকে যা লক্ষ্য করলে বাতাসের অতি সামান্থ গতিও সহজেই 

নির্ণয় কর! ষায়। বীাশবাডের আরো গভীরে প্রবেশ করতে দেখা গেল, 

ঘনসন্নিবন্ধ ঝোপের আডালে বাতাসের চল।চল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, 

ছত্রাকের রেণু সাসীতার হাতের উপরে নিশ্চল হয়ে রয়েছে। এমন সময় 

হাতিট। আমায় চোখে পডল-_-আমার থেকে মাত্র পনেরে। গজের মধ্যে । 

হাতিটার ক্যাচ করে বাশ মুখে দেবার আর চিবোনোর শব আমার 
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কানে এল। তার আর আমার মধ্যে রয়েছে ঘনসঙ্গিবন্ধ বাশের বুন্ধনি $ ৭ি 

পাছে কোন বাশের গু*ড়িতে লেগে আমার গুলি প্রতিহত হয় সেই ভয়ে গুলি 

করতে সাহস করলাম না। আবার তেমনি একটা মাবাত্মক পরিস্থিতি ঃ 
এখনই আমায় স্থির করতে হবে--ঝু'কি নিয়ে গুলি করব--না দেরি করব 

কয়েক মুহূর্ত, যর্দি তাতে করে ওর কাধে গুলি করার সুযোগ পেয়ে যাই? 

খুব তাডাতাডি আমার মনস্থির করতে হবে, কারণ আমরা ওর এত কাছে 
' এসে পডেছি যে বাতাস না থাকলেও হয়ত ও আমাদের গন্ধ পেয়ে যাবে । 

হঠাৎ হাতিটা দেখতে পেল আমাদের | এবার কিন্ত কালকের মত দৌড 

লাগালো না। বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে এবং কিছুমাত্র আভাস না দিয়েই 
সে মুহ্র্তমধ্যে আমাদের আক্রমণ করল। 

রাইফেল উচিয়ে ধরেছি কি ধরিনি, ইতিমধ্যেই সে একেবারে আমাদের 

উপর এসে পডেছে-_-বড বড কানদ্ুটে! মাথার পেছনে লেপটানো?, স্তড়টা 

বুকের উপর শক্ত করে রাখা । রাগে গর্জন করছে সে, কয়েকটা বিকট 

শব্দের সমষ্টি তার গল থেকে বেরেচ্ছে--তা কতকট। অবূব্ অবৃবূ মত শুনতে। 

বন্দুকের ডান নলট1 তার মাথার খুলির ঠিক মধ্যস্থলে দু-চোখের মধ্যকার 
কাল্পনিক রেখার তিন ইঞ্চি উপরে লক্ষ্য করলাম। গুলি লাগার পর: 

মুহূ্তকাল যেন হাতিটা আমার ওপরে শৃন্যে ঝুলে রইল, পরক্ষণেই শবে, 

পড়ে গেল--পডল একেবারে বাশবনের মধ্যে প্রায় দৃষ্টির অগোচব হা 

আর ভয়ঙ্কর চিৎকার আরম্ভ করল, চাপা গলায় ঘড-ঘড শব করতে লাগল। 

দ্বিতীয় গুলিট৷ ছাড়লাম তার কাধের মাঝখানটা লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে 

তার সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে গেল, পেছনের পা দুটো একেবারে সিধে হয়ে 

উঠল। এভাবেই মৃত্যু হল সেই ভয়ঙ্কর হাতির, িরির লোকজনের মধ্যে 
যে মহা আতঙ্কের কারণ হয়ে দাডিয়েছিল | 

গুলি চলার সময় আমাদের যেসব পথগ্রদর্শক সুবুদ্ধির পরি দিয়ে 

পালিয়েছিল, এখন যেন তারা সবাই মাটি ফ্রঁডে দেখা দিতে শুরু করল। 

মরা হাতিটাকে ঘিরে ঈ্াডালেো! পবাই- আনন্দের আতিশয্যে তার] কথা 

কইতে পর্যন্ত ভূলে গেছে। আবার যে ওর। নিশ্চিন্ত মনে খেতে খামারে 

কাজ করতে পারবে এ খবরট1 এতই ভাল যে তা বিশ্বাস করাই ওদের 

পক্ষে শক্ত । 

মরা! হাতিটার একট! পায়ের উপর বসে আমি পাইপে তাম।ক ভরলাম। 
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গাচেজ্জতা প্রকাশের জন্তে সকলেই আমার জন্য কিছু করতে ব্যস্ত, যদিও সেই 
মূহুর্তে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেতে দেওয়! ছাডা'আর কিছু ওদের কাছে আমার 
প্রয়োজন ছিল না। বাশের কোন-কোন খোপে পোকার! খুব ছোট ছোট 
ফুটে! করেছে দেখা গেল । এমনি কয়েকটা খোপ বেছে নিয়ে ওরা তা কেটে 
আমার দিকে এগিয়ে দিল। প্রতিটি খোপ বৃষ্টির টলটলে ঠাণ্ডা জলে ভন্তি। 

পাইপ শেষ করে মব] হাতিটা পরীক্ষণ করতে বসলাম। গজধস্ত অতি 
সামান্তই-_ প্রতিটি ওজনে চল্লিশ পাউণ্ডেব মত,_-এমন একট হাতির দাত 
যেখানে এর তিনগুণ হওযা উচিত। মনে হয বনের গাছপালায় ক্যাল- 
শিয়ামের অভাব আছে? কাবণ দেখা গেছে বনের হাতির দাত কখনো 
ঝোপ-জঙ্গলের হাতিব মত হয় না। দাতছুটে। পরীক্ষা করতে করতে ডান 
দাতের খোডায় একট| বন্দুকের গুবোনো গুলির দাগ চোখে পডল। 
ছুরি দিয়ে বার করলাম সেটা। একটা মাস্কেট গুলি,_বেশ কয়েক বছর 
আগেই হয়ত কোন আরব গজনন্ত-শিকাবীর ছোডা। গুলিটা দাতেব জায়ু- 
কেন্দ্রে লেগে ভীষণ যন্ত্রণার হুষ্টি কবেছিল,__-অসহ যন্ত্রণায় পাগলের মত হয়ে 
শেষপর্যস্ত সে দুষ্ট হাতিতে পরিণত হয়েছিল। যে আরব গুলিটা! ছুডেছিল 

ইওস হয়ত দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে রয়েছে, একবার ভেবেও দেখেনি এর ফলে পণ 
তও মানুষের কত যন্ত্রবার কারণ যে হযেছে। 

 তাবুর দিকে ফিরলাম। সবারই মেজাজ খুব ভাল, সবাই সাফল্যে 
উৎফুল্প। পথপ্রদর্শকরা জঙ্গল কেটে পথ কবে দিচ্ছে, খুব টেচামেচি হৈ-হল্লার 
মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। কয়েক ঘণ্টা আগে যখন হাতিটার পিছু নিষে 
এই পথেই গুঁড়ি মেরে অগ্রসর হয়েছিলাম, তখনকার মৃত্যু-সূতার সঙ্গে 
প্রচুর এর পার্থক্য। ফাকায় এপে তাকিয়ে দেখলাম, পাহাডের ঢালু বেয়ে 
আসছে কালো কালো মানুষ,_বন্দুকের আওয়াজ শুনে তার! ছুটতে ছুটতে 
আসছে । আমাদের পথপ্রদর্শকরা উপত্যকার এপার থেকে চিৎকার করে কি 
বলে উঠল। ওদের গল[র অদ্ভুত একটা শক্তি আছে, বহুদূর পর্ধস্ত তা 
শোনা যায়। লক্ষ্য করলাম, যার! এগিয়ে আসছিল, থেমে দাড়িয়ে সুখবরটা 
,নিষে আবার গ্রামের পথে ছুটতে শুরু করল। 

তাঁবুতে ফিবতে সাসীতাকে আর আমাকে প্রচুর সম্ব্ধন! জানানো হল। 
যারা বুডো ঘারা অন্থস্থ তার] পর্যন্ত টলতে টলতে কাছে এসে কৃতগ্ঞতা 

. প্রকাশ করল। শ্বেত্বাঙ্গর] কখনো তাদের হতাশ করেনি ৷ ডিরি সর্দারের 
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কাছে খবর পাঠিয়ে আমি খেতে বসলাম-_এতক্ষণে খাবারের উপর একটা দাবি 

হয়েছে বৈকি ! 
সন্ধ্যায় তাবুর আগুনের 'সামনে বসে পাইপ টানতে টানতে ভাবতে 

লাগলাম আমার শিকারী জীবনের কথা । বহু বছর আমার শিকারী হিসেবে 

আফ্রিকার জঙ্গলে কেটেছে। প্রথম যখন কেনিয়ায় আসি, যতদূর চোখ যায় 
সমস্ত ছিল সমতল ভূমি, শিকারের এলাকা । এখন যেখানে শহর দাড়িয়ে 

আছে দেই জায়গায় সিংহ মেরেছি,এ অঞ্চলের প্রথম-চলা ট্রেনের ইঞ্জিন 

থেকে হাতি শিকার করেছি । একটা মানুষের জীবদ্দশার মধ্যে জঙ্গল থেতে 

পরিণত হয়েছে, নরখাদক মানুষ ফ্যাক্টরির কমীতে রূপান্তরিত হয়েছে । এই 

পরিবর্তনের ব্যাপারে কিছুটা হাত আমারও আছে, কারণ, যেসব এলাকায় 

চাষের,বন্দোবস্ত হবে, গভগ্নেণ্টের নিদেশে আমাকে তা বন্ধ জন্তর কবল থেকে 

মুক্ত করতে হয়েছে । গপ্ডার শিকারের পৃথিবীর রেকর্ড আমার ; হয়ত সিংহ 
শিকারেরও, (যদিও তখনকার দ্বিনে ওভাবে মঠিক হিসেব রাখা হত না); 

আর হাতি মেরেছি চোদ্দ হাজারের উপর | এসব ফিরিস্তি খুব ষে একট] গর্বের 

সঙ্গে দিচ্ছি তা কিন্তু মোটেই নয়। ওদের মারার দরকার হয়েছিল, আর 

ঘটনাচক্রে সে দায়িত্ব পড়েছিল আমার উপবে। সৌখিন পাঠকের কাছে 

হয়ত আশ্চর্য ঠেকবে যদি বলি যে যেসব জন্ত আমি হত্যা করেছি তাদের 

উপর আমার নিবিড় মমতা রয়েছে । ওদের অভ্যাস আর হাবভাব বুঝতে 

যে বছরের পর বছর আমার লেগেছে, সে শুধু ওদের মারতে স্থবিধে হবে 

বলে নয়, ওদের জীবনযাত্রার ব্যাপারে আমার মত্যকার কৌতুহলই তার 
প্রধান কারণ । 

অবশ্য এ কথা সত্য যে চিরকাল আমি শিকার করেই এসেছি । আমার 

জীবনের সবচেয়ে বড নেশ! বন্পুক,_সের৷ অর্কেন্টার সঙ্গীতের চেয়ে বন্দুকের 

গুলির শবই আমার বেশি পছন্দ। অতীতের কথা যখন চিস্তা করে দেখি, এই 

কথাই তখন মনে হয় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে জন্তকে আমি মেরেছি, তারও 

আমাকে মারবার ঠিক তেমনি সুযোগ ছিল। 
পুরোনো যুগের শিকারীদের শেষের দলের আমি,-ষ। আমি টি তা 

দেখা আর এখন সম্ভব নয়। সে শিকার আর নেই, সেই আদিবাসিরাও আর 

সেরকম নেই যেমন তাদের জানতাম । এক একটা দাতের ওজন দেড়শো 

পাউওড, এমন হাতি-সর্দারের পাল নিয়ে যাওয়া-_এ দৃশ্য ও আধ দেখা ষাবে না। 
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গরুথেকো দিংহের ঝোপ ঘিরে মাসাই বল্পমধারীদের যুদ্ধং দেহিও এখন 
অতীতের বস্ত। শ্বেতাঙ্গ ম|হুষের পায়ের ছাপ পডেনি এমন দেশে পদার্পণ 

করার দাবিও এখন একরকম অসম্ভব। হ্যা, পুরোনো দিনের সে আফ্রিকা 

চলে গেছে _আমার চোখের উপর দিয়েই চলে গেছে। 

তাই এ বইকে বলা যেতে পারে, হিংশ্র পশু শিকারের শেষ কয় বছরের 

উল্লেখযোগ্য কাহিনী । পৃথিবীর আর কোথাও এত শিকার নেই, কোথাও 

জীবজস্ত এত বড বা এত বেশি যা এত শক্তিশালী নয়। কিন্তু সে দিনের 
তো প্রায় অবসান হয়েছে, তাই কোন কোন পাঠকের হয়ত পৃথিবীর 

ইতিহাসের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক!র কাহিনী শোনবার আগ্রহ হতে পারে । 

॥২॥ ক্কটল্যাণ্ড__জন হান্টার 

দক্ষিণ স্কটল্যাগ্ডের শীযারিংটনের সন্নিকটে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্বে আমার জন্ম 

হয়। আমার বাব! ছিলেন ও অঞ্চলেব একট] সের। গোলাবাডির মালিক)-- 

তিনশো একর ভাল চাধেত্র জমি আর তিন বর্গমাইল চারণ-ভৃঁমি নিয়ে সেই 

গোলাবাডি। বংশপরম্পরায় শুনে আসছি, আমার কোন হুদুর পূর্বএুক্ুষের 

পেশা ছিল শিকার,_-সেই অবধে হাণ্টার নামট। পদবি হিসেবে আমাদের বংশে 

চলে আসঠে,হতপাং শিকারেব প্রাত আকর্ষণ যে আমাদের রক্তে প্রবাহিত 

হবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই | সময় পেলেই বাব পাখি ধরার সরধ্রাম নিয়ে 

সলোরে ফার্থের চতুর্দিকে জলার উদ্দেশে বেরিয়ে পডতেন, আর আমার বড় 
ভাই ছিল স্বটল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ প্ররুতিতত্ববিদর্দের অন্যতম | মাই ছিলেন 

আমাদের সংসারে একমাত্র ব্যক্তি যিনি শিকার করতেন ন1,--সংসার সামলে 

চলতেই তার ন্মস্ত সময় কেটে যেত। 

য1 ছিল সংসারের আর সকলের কাছে অবসর বিনোদন মাত্র, আমার কাছে 

তাই কিন্তু ছিল জীবনের একমাত্র আকর্ষণ। নিতান্ত শৈশব থেকেই আমি 

ছোট ছোট পা! ফেলে টলতে টলতে বাবার পিছু পিছু ঘুরতাম গুলির খালি 

কৌটোর লোভে,__-বারুদের যে অপূর্ব গন্ধ তাতে লেগে থাকত তাই শুঁকতাম। 
একটু বড হতে বিশাল জল! লোচার মস্এই আমার সমস্ত দিন কাঁটত। 

কালো কালো অগ্তনতি পাখি সেখানে দেখ! যেত, আর অসংখ্য ঠাস আর 
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কালো-মাথাওয়াল! গাল্ পাখি এমনভাবে সেখানে বাস! বীধত বে তাদের ডি 

ন] মাড়িয়ে ছাটাই ছিল এক সমস্যা । দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে আমি সেই জল, 
ভিতর দিয়ে পথ চিনতে পেরেছিলাম । ওপথে চলতে চলতে কতবার পাখি 

তাডিয়ে তাদের ডিম তুলে নিয়েছি । ফলে জামাকাপডের চরম ছুর্দশ। হয়েছে; 
কারণ হাজার হাজার পাখি আমার মাথার উপর উডতে উড়তে তাদের 

বিষ্ঠায় আমার সর্বার্গ ভরিয়ে দিযেছে। তা ছাডা কতবার শ্টাওলা-ভরা কাদা- 
জলে স্ঠস্ত হাত ডুবিয়ে দিয়েছি। আমার তো বিরক্তি ও হতাশার একশেষ, 

যদিও আমার কাছে এর প্রতিটি মুহূর্ত ছিল পরম উপভোগ্য । আজ পর্স্ত 

আমি চোখ বুগ্ধিয়ে সেই বিস্তীণ জলার অন্ধিসন্ধি ঘুরে আসতে পারি। 
আমার যখন আট বছর বয়স সেই সম একদিন বাবার অনুপস্থিতির সুযোগ 

নিয়ে তার বন্দুকট| শিশ়্ে শিকার করতে বেবিয়ে গিষেহিলাম । 'বন্দুকট। ছিন্স 

পুরোনো! পাডি, এবং আমার ধারণ!) পাডি খটুগানই হল এ পর্যন্ত যত বন্দুক 
তৈরি হয়েছে সে সবের সেরা । আজ একটা পাগির দাম পডবে কেনিয়ুস্ম 
খাপশ্রদ্ধ প্রায় হাজাব গিনির কাছাকঞ্চাছি; এবং ওর পক্ষে এ দাম মোটেই 

অতিরিক্ত নয়। বন্দুক্টা বাবা তার এক বন্ধুব কাছ থেকে কিনেছিলেন, সেই 

বন্ধু আখার পেয়েছিলেন তাব এক বন্ধুব কাছ থেকে । স্ৃতরাং কত গুলি যে 

এতে ছোডা হয়েছে তার কোন হিসেব নেই । কিন্ত এত ব্যখহাব সত্তেও এর 

ব্রীচ আকশন এখনে। নতুনের মত, আর ব্যল্যান্প কি অপূর্ব! প্রথম 

দিন বন্দুকট] শিয়ে আর-একটু হলে নিজের পায়েই গুলি করে বসেছিলাম | 
প্যাট্রজের পিছু নিয়ে প1 টিপে টিপে অগ্রসর হতে হতে উত্তেজনার মাথায় 

কখন হঠাৎ ঘোডাটা টিপে ফেলেছি । ব্যাপারটা শুনে বাব। অত্যন্ত ঘাবড়ে 

গেলেন বটে, কিন্ত তবুও তিনি আমাকে বন্দুকে হাত দিতে বারণ করলেন না। 
অবিলগ্বেই আমি বন্দুকটার সঠিক বাবহারে রধ হযে উঠলাম । রোজ রাত্রে 
আমার ঘরে বসে বন্দুঞ্টা পরিষ্কার করতাম আর তাতে তেল মাখাতাম। শেষ 

পর্যস্ত বন্দুকটা রুপোর মত ঝকঝক করতে লাগল, ব্রীচের উপরের খোদাই কর! 

লেখাটা প্রায় মিলিয়ে গেল। 

পাঁড়িটা দিয়ে আমি সমতল অঞ্চলে অনেক পাখিই মারলাম। মুরগির 
ঝাঁক বালির মধ্যে প্রচুর হট্টগোল করে পোকা খেত, শিখলাম কিভাবে 
তাদের পিছু নিতে হয়। কোলাহল থামতেই একেবারে নিষ্পন্দ হয়ে 

থেমে ধোাড়াতাম, কারণ আমি জানতাম এবার তার! মাথা তুলে এদিক ওদিক 
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[কাবে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে মাথার উপরে বুনে! হাসের ডাক গুনতে 
বপ্ৃতাম,_ঝড়ের সঙ্গে লডাই করে চলেছে। ব্যাগ-পাইপের বাজনার 
চেয়েও তাদের এ শব আমার বেশি প্রিয়। তারপরেই আমি ঘুমিয়ে 
পড়তাম,-স্বপ্রের ঘোরে চলে যেতাম সেই জলার বুকে, যেখানে ঘুরে ফিরে 
বেড়াতাম। 

মাছ ধর[ও যে অবহেল। করেছি তা নয়। বেতের ডাল "কেটে নিয়ে 

লোচারের জলে ছিপ ফেলে কতদিন যে কেটেছে তার হিসেব নেই। 

অধিকাংশ দিনই টর্চ আর বল্পম নিয়ে রাত করে ফিরেছি-_বল্পম নেওয়ার 

কারণ, টর্চের আলোষ স্তামনের চোখ ধণাধিয়ে যায়, তখন ক্ষিগ্রহাতে নিক্ষেপ 

করতে পারলে বল্পমেপ জোর আঘাতে তাকে গেঁথে ফেলা কিছু অসম্ভব নয়। 

কাজটায় যথেষ্ট নিপুণ হাতের প্রয়েজন, কারণ জলে প্রবেশ করবার সময় 
বল্পমটা যেন বেঁকে যায় একটু । সেটুকু হিসেবের মধ্যে আনতে পারলে তখন 

আর কোন অসুবিধে নেই। 

আরও বড হতে গ্রামের মান্তষরা যে স্থপ্রাচীন ও বহু সম্মানের শিকারে 

আমার হাতেখডি দিয়ে দিল, উপযুক্ত কোন ভাল ন।মের অভাবে তাকে চোরাই 

শিকান্তই বল হয়, যদিও তাতে কুশলতার প্রধোজন অত্যন্ত বেশি। দক্ষিণ 

স্বটল্যাণ্ডে অনেক ভাল ভাল চোরাই শিকারী ছিল বটে, কিন্তু আমার সমকক্ষ 

তারা কেউ ছিল না। পাড়ি আর ছিপের নেশ! থেকে যখনই সময় 

পেয়েছি ফাদ পাতা আর জাল ফেলার কাজে লাগিয়েছি। কত অন্ধকার 

রাতে সিন্কের জালটা গলায় স্কাফের মত ভঙ্গিতে জড়িয়ে গুঁড়ি মেরে 

বেরিয়ে পড়েছি । কান পেতে পেতে এগিয়ে চলেছি কখন মালীর পায়ের শব 
বরফ-পডা মাটিতে ফুটে উঠবে। মালীদের হাতে বন্দুক থাকত এবং সে 

বন্দুকের ব্যবহারে তার ষে খুব খীতস্পৃহ ছিল তাও নয়; মানুষের জীবনের 

মূল্য তাদের হিসেবে একটা! মুরগি বা একটা খরগোসের জীবনের চেয়ে বেশি 

নয়। অবশ্ত এব ফলে যে দমে যেতাম তা নয়, বরং এই অভিযান 

আরও উত্তেজনাময় হয়ে উঠত, এবং আমার প্রায়ই মনে হয় যে মালীদের ফাঁকি 

দ্বেবার এই ছেলেবেলাঝ অভ্যাস পরবর্তী জীবনে হিংশ্্র জ্ত শিকারের ব্যাপারে 

আমার অশেষ কাজে লেগেছিল। এব্যাপারে আমর সঙ্গী ছিল আমার কুকুর, 

চমংকার শিক্ষ। পেয়েছিল সে। মালীদের সাডা পেলেই সে আমায় সতর্ক করে 

দিত। একবার হয়েছিল কি, সে আর আমি উবু হয়ে শুয়ে একজোড়া 
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মালীদের চোখে ধুলো দিয়েছিলাম,-_ আমাদের থেকে মাত্র দশ গজ দূরে থেকে 
তারা অবাক হয়ে ভাবছিল এর মধ্যে আমবা কোথায লুকিয়ে পডতে পারি। 
সেসব আমাদের বড ভাল দিন গেছে; প্রায়ই মনে হয়, মালীর চোখের 

আডালে একটা খরগোস শিকার করবার মধ্যে যে উত্তেজনা ছিল, পরবর্তী 

জীবনে ছুশো পাউও ওজনের দাতওয়াল! হাতি শিকারেও তার চেষে বেশি 

উত্তেজন। ছিল কি না সন্দেহ। 

“ধশি বাতে বাড়ি ফিবে প্রাই দেখতাম একটা আলো জলছে-_অর্থাৎ 

আমি যে বাডি ণেই বাবা মা তা জানতে পেরেছেন এবং আমাকে প্রশ্ন কববার 

এন্তে জেগে ববেছেন। আমি তখন শিকাব লুকিয়ে বেখে পেছনের সিডি দিয়ে 
গুঁড়ি মেরে উঠে যেতাম । দেই পুবোনো পসিঁডিব কোথার কোথায় ক্যাচর্কোচ 

আওয়াজ হয় ৩1 আমাব মুখস্থ ছিল। সেগুলে। এডিয়ে নিঃশব্দে উঠতে হত। 

তাবপব শুধু জাম। কাঁপড খুলে ফেলে বিছাণায শুষে পঙা। পবে বাবা 

ম| উপবে উঠে এসে আমাধ ধেখে যখন মনে করতেন আমি অঘোর ঘুমে 
ঘুমোচ্ছি, অধাক হযে মা জিজ্ঞেস কবতেন, “আবে, ছেলেটা! কোথায় ছিল 
তাহলে? আমাব ধাখণ।, আসণ ব্যাপাবটা বাব। ঠিকই বুঝতে পারতেন; 

কিন্তু একবাবের জন্যেও তিনি আমায় ফাসিয়ে দেন শি। 

এভাবেই আমি বড হযে উঠেছি। চাঁষবাসেব কাজে আমার একটুও 

উৎসাহ ছিল না, আব তার চেয়েও কম উতৎ্সাঙ ছিল শীযাবিপ্টনের মানুষদের 

ধ্যাপাবে। কাবণ, শুধু যে বন্দুকের হাত ভাল ছিল না তাই নয়, ফাদ 
পাতার ব্যাপারে বা বল্পমে মাছ গাথার ব্যাপারেও তাদের হাত ভাল ছিল না। 

আমার জীবনে একমাক্র বিরক্তিকর ব্যাপার ছিল স্কুল। দেরি করে স্কুলে যাওয়! 

আমার অভ্যাসে দাডিযে গিযেছিল, কাগণ জলার পাশ দিয়ে যাব অথচ 

পাখিগুলোর নডাঁচডা একটু লক্ষ্য করব না, এ চিস্তা ছিল আমার পক্ষে অসহা। 
আমাদের মাস্টারমশায় ছিলেন অত্যন্ত নিষ্টর প্রকৃতির । বেতের ব্যবহারে 

তিনি ছিলেন মুক্তম্ত, যদিও তাব প্রিয় শান্তি ছিল ছেলেদেব মাথায় ঘুসি 

মারা, প্রথমে একদিকে, তারপর অপরদিকে--ফতক্ষণ না ছেলেদের কানে 

কালশির। পডে যাচ্ছে আর তারা প্রায় অজ্ঞান হয়ে পডছে। এই প্রহারের ফলে 

আমার অনেক সহপাঠী ভবিষ্যৎ জীবনে কানে খাটো হয়ে পড়েছিল । আমি 

ছিলাম খুব শত্ত সমর্থ, তাই মাস্টারমশায় যত বেতই মারুন, সরাসরি গায়ে 
হাত তুলতে বিশেষ সাহস করতেন না। কিন্তু একদিন একট। ব্যাপারে আর 

হাণ্টার রঃ 



তিনি নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন নী। আমার বয়স তখন চোদা । 

জলার মধ্যে দিয়ে কাদামাখা হয়ে স্থলে গিয়ে পৌছেছি, এ অবস্থায় আমায় 
দ্বেখে মাস্টারমশীয় ক্রোধে আত্মহারা! হয়ে ঘুসির পর ঘুসি মেরে চললেন 
যতক্ষণ না আমার চোখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। যেভাবে পাগলের মত 

ঘুসি চালাচ্ছিলেন, আমার সত্যি ভয় হল হয়ত মেরেই ফেলবেন আমাকে । 
তাড়াতাড়ি স্সেটটা বাগিয়ে ধরে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে তাকে 

মারলাম, পাখির ছানার সন্ধানে গছে চডে চড়ে আর ভারি বন্দুক বয়ে ২... 
আমার শরীরে শক্তির অভাব ছিল নাঁ। টলতে টলতে কোন রকমে লেট! 

ধরে সামলে নিলেন তিনি, আমিও সের্দিনের মত স্কুল ছেড়ে সোজা লোচার 

মস্-এ গিয়ে উপস্থিত হলাম । এতক্ষণে আমি এক।। বাড়ি খন ফিরল।ম, 

দেখলাম মাস্টারমশায় আমার আগেই এসে পড়েছেন, স্থানীয় ধর্মযাজককে 

সঙ্গে নিয়ে । বাবা অত্যন্ত মর্নাহত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আমার খক্তব্য 

শোনবার পর আমাকে শাস্তি দেবেন না ঠিক করলেন; আর মা আমায় 

মিনতি করে বললেন সব সময় বন্দুক নিয়ে না ঘুরে একটু পড়াশুনোয় মন 
দিতে । যাই হোক, সেই থেকে মাস্টারমশায় আমায় ভয় করে চলতেন, আর 

আমিও সীমান্ত কিছুক্ষণ মাত্র স্কুলে কাটাতাম,তার চেয়ে আমার ঢের ভাল 

লাগত মাছধর।র সরঞ্রাম নিয়ে বা বন্দুক নিয়ে জলে জর্দলে ঘুরতে । 

বাবা মা ধরে নিয়েছিলেন যে বাবার পধান্ক অন্থসরণ করে আমিও চাষবাস 

করব। কিন্তু সেদিকে আমার একটুও ঝৌঁক ছিল না। কিন্তু তবুও আমাগ 

মনে হল, কোন আপিসের চাক্করির চেয়ে চাষবাস করা তবু মন্দের ভাল । 

আমার বয়স যখন আঠারে! তখন কিন্তু একটা খুব বিপদে পড়লাম। 

স্কটল্যাণ্ডের যে অঞ্চলের মানুষ আমরা, সেখানকার মেয়ের! কবি বান স্-এর সময় 

থেকে অতি সামান্যই প।লটেছে ; তাই কপা-কটাক্ষপাতে তার! ছিল অকৃপণ, 

এবং আমার ভাগ্যেও তা যিলেছিল। নিজেকে যতই বিজ্ঞ ঝা অভিজ্ঞ মনে করি, 
তখনও আমার ছোঁকর1 বয়স ছাড়া কিছু নয়ঃ ফলে আমার চেয়ে অনেক বড় 

একটি মেয়ের প্রতি আমার গভীর আকর্ষণ জন্সালো। হয়ত এ মোহ আমার 

এমনিতেই কেটে যেত যদি না ধর্মযাজক তাতে বাধা দিতেন। আমার সমস 

পাপ-কর্ষের ফিরিস্তি নিয়ে তিনি বাধা মার কাছে হাজির হলেন। বাড়ির 

সকলকে নিয়ে এক সভা বসল, দেই সভায় আমায় ডেকে হুকুম করা! হল 
মেয়েটিকে ছেড়ে দেবার । কিন্তু সকলের সব কথা অগ্রাহথ করে আমি শপথ 
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করে বললাম, ওকে আমি বিয়ে করব। ধর্মযাজক তো আমার আত্মার 

অকল্যাণ ও অনন্ত নরকের আশঙ্কা কবে বিদায় গ্রহণ করলেন, আর বাব! ম৷ 

ভেবেই পেলেন না! কীকরবেন। 
্বযং ধর্মযাজক আমীর বিকদ্ধাচবণ করায়, এবং সামান্য কজন যারা শীতের 

কঠোর দিনে আমর কাছে শিকারে দাক্ষিণ্য পেয়ে কৃতজ্ঞ কেবলমাত্র তাদের 

ছাডা আব বিশেষ কাকর" স্থনজরে না থাকায আমাব অবস্থা হল প্রান 

সমচ্চ্যণ্তেব সামিল। খাবা মা মহা আকার মধ্যে বধে গেলেন-_-পাছে 
আমি অ।মাব গৌ! বজাধ বাখতে গিরে মেষেটিকে বিয়ে কবেই বসি। একদিন 

সন্ধ্যায় আমি মনমবা হয়ে একা বসে বরেছি, এমন সময় বাবা এলেন দেখা 

ক+বতে। 

“জন, সংসাবের সকলেন সঙ্গে তোমাব সম্বন্ধে কথা কয়েছি। আমার 

বিঞ।নাব উপর বসে নিঞেব হাঁতেব দিনে দৃষ্টি বেধে বাখ| শুক কবলেন-_ভেবে 
দেখলাম, কোথাও যদি তুমি চণে যাও তাহলে ভ।পল হয়-*-এই ধখ আফ্রিকায়, 

আমাদেব কোন আত্মীয়ের এক সম্পর্কিত ভাই থাকে ০সখানে। কেনিয়া 

একটা শহব নাইবোবিতে তাব একট। গে।পাবাডি আছে। তুমি যদি যেতে 
রাক্গি 5৭ 01 তোমাকে তাৰ আধা অংশীধব কবে দিতে পাবি।' 

যে আম্মীথের কথা বাবা বললেন, আমি ভাপ করেই জানি, সে যেমন 

অসামাজিক তেমনি কগজুস। একটা পাই পরসা তা হাত দিয়ে গলে না। 

আব তাব এই আত্মীয় বদি তাবই মঙ হর তো! আফ্রিকা আমাব ক।ছে খুব 

একটা আবামেব জাযধগা হবে বলে মনে হণ না। কিন্ত এসব আমি গ্রাহাও 

কবলাম না। আফ্রিকাষ আছে সিংহ আর হাতি আর গণ্ডার,_সে দেশই 

ঠিক আমাব উপযুক্ত দেশ, স্ৃতরাং আমি যাত্র। কণতে প্রপ্তত। এবং সেই 

বাত্রেই বাবাকে জানালাম সে কথা। 

ঘব থেকে বেবিয়ে যেতে যেতে বাবা দবজার কাছে খেমে ঈীডালেন একটু। 

বললেন, “আমাব পাডিটা তুমি নিতে পাঁব।* বুঝলাম, সমস্ত অপবাধ তিনি 

ক্ষমা করেছেন। 

কষেক সপ্তাহ পরে আমি আফ্রিকাব পৃ উপকূলে মোগসাব উদ্দেশ্টে যাত্রা 

কবলাম। সঙ্গে নিলাম পার্ডিটা, আর একটা ২৭৫ নম্ববেব মসার রাইফেল । 

'বাইফেলটা বেশ ভারি। এই অপূর্ব রাইফেলটা আমার এক কাকা বুয়র যুদ্ধ 

থেকে ফেববার সমঘ সঙ্গে কবে এনেছিলেন । স্কটল্যাণ্ডে আমাদের অঞ্চলে 
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সবচেয়ে বড় শিকার যা মেলে সে হল শজারু, তা মারতে এ রাইফেল বেজায়” 
বড়, নিতাস্ত বেমানান । 

বিদায় দেবার সময় বাব! বললেন, “জন, এই যে *তুমি চললে, এর ফলে 
হয় তুমি মানুষ হবে, কিংবা একেবারে শেষ হয়ে যাবে। আমাদের একঘেয়ে 
জীবন-যাত্র। তৃমি চাইতে না, তুমি চাইতে আযাডভের্চার |, বেশ, সেই 
স্থযোগই তুমি পাচ্ছ। আফ্রিকা তোমার পক্ষে বিশেষ আরামের জায়গা হবে 
বলে মনে হয় না, কিন্তু ল্যাজ গুটিয়ে ফিরে এসে যেন আর তোমার ঈম্বা .লঙবা 
বুলি আমাদের শুনিয়ে ন| ) তখন তো।ম্বায় আর পাঁচজনের মত কোন একটা 

ভদ্র কাজে লেগে পড়তে হবে ।; 

কিন্ব এসব চিস্তা তখন আমার মনে কোথায়! আমার চোখে তখন ভাসছে 

সেই ভবিষ্যৎ দিনেব্র ছবি : অসংখ্য গজদস্ত বহন করে আর ডজনখানেক পৃথিবীর 

রেকর্ড নিয়ে আমি ফিরেছি আর গ্রামের মানুষদের সেইসব দেখিয়ে বলছি, “এই 

সেই ছেলে যাকে তোমরা এখ।ন থেকে তাডিয়ে ছেড়েছিলে !' বিশেষ করে 

আমার ছুই পুরোনো বন্ধু, ধযাজক আর মাস্টারমশায়কে একথা শুনিয়ে 

দেব। 

তিন মাস সমুদ্রযাত্রার পর আমি মোস্বাসায় পৌছলাম। আমার মত এক 
অনভিজ্ঞ স্কচ বালকের পক্ষে এ যেন একেবারে তুলে নিয়ে হঠাৎ আরব্য রজনীর 

অন্তস্থলে নামিয়ে দেওয়া । বাজারে দেখলাম চিতাবার্ের ছাল বিক্রির জন্তে 

টাঙানো রয়েছে । স্য জঙ্গল থেকে আসা অর্ধনগ্ন আদিবাসিদেরও লক্ষ্য 

করলাম। শহরের অধিকাংশ বাড়িই খড়ে ছাওয়া, তাদের দেওয়াল সাপা-_- 

আর সমূদ্রের ধারে অনেক পুরোনো পুরোনো বাড়ি আছে, তাদের অনেকগুলো 

আবার এতই প্রাচীন ষে মোম্বাসা যখন আরবদের সমৃদ্ধ শহর ছিল তখনকার 

ঠতৈব্বি। এই বাড়িগুলোর খোরধাই-কর1 সেগুন কাঠের তোরণ, বড়-বড় 

জানলায় লোহার শিকার বসানো-এ সমস্তই আমার কাছে যেমন অভিনব 

তেমনি বিম্ময়কর বলে মনে হল। যদিও তখন শীতের মাঝামাঝি, গ্রীক্ষপ্রধান 
দেশের তাপ শহরের সবব্র। স্বটল্যাণ্ডের টুইডের পোশাক পরে আমি প্রচুর 
ঘেমে চলেছি । 

মোস্বাসায় বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়, নাইরোবির ট্রেন ধরে আমায় যেতে 
হবে উত্তরে । সন্ধ্যাবেলায় ট্রেন ধরলাম । পথের প্রথম অংশটা হল গ্রীন্ষপ্রধান 

দেশের ভিতর দিয়ে। স্টেখনে স্টেশনে আদিবাদিরা কলা, কমলালেবু, আঙুর 
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বিক্রি করছে, টাটকা গাছ থেকে তোলা । এইসব ফলকে আমি চিরকাল 

বিলাসের সামগ্রী হিসেবে ধরে 'এসেছি, এ দৃশ্ত তাই আমার কাছে প্রায় 
অলৌকিক ব্যাপারের সামিল হয়ে উঠল। 

সকালবেলায় ঘুম ভেঙে দেখি, ট্রেন পাহাডি অঞ্চলে এসে পৌছেছে। 
চারিদিকে কেবল প্র্রাস্তরের পর প্রীস্তরের বিস্তার, আর এখানে ওখানে বন্য 

জন্ধর, ভি৬--শিকারীর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে । কত অজানা জন্ত চলমান 

ট্রেন দেখবে বলে ধীরে ধীরে মাথা তুলছে__ উত্তেজনায় পাগল করা এ দৃষ্ঠয | 
চিনতে পাপলাম কেবল লহ্বগ্রীব জিপাফকে, যিও দশ-বারো রকমের বিভিন্ন 

জাতের গ্যাজেল আর আ্যান্টেলোপও তাদের মধ্যে চরছিল। অবশ্য কয়েক 

মাসের মধ্যেই এইসব বিভিন্ন জাতের শিকারের জন্ধ আমার কাছে ক্কটল্যাণ্ডের 

লোচার মস্-এর হাস আর মরালেব মতই পরিচিত হয়ে উঠেছিল । 

বেল! ছুপুর নাগাদ নাইরোবিতে পৌছলাম। তখন পর্যন্ত নাইরোবি 

ছিল কেবলমাত্র কয়েকটা কুটিরের সমষ্টি, চুয়েকটা পাকা বাড়ি কেবল এখানে 

ওখানে মাথা তুলতে শুরু করেছিল । স্টেশনের প্র্যাটফর্ষে দাড়িয়ে শুনতে 
ল/গলাম যাত্রীদের সঙ্গে স্থানীয় কুলিদের সোয়াহিলি ভাষায় কথা কওয়া,_-এই 

ভাষ! হল পূর্ব-আফ্রিকার সর্বত্র চালু ভাষা । কথা ছিল আমার আত্মীয় এখানে 
এসে আমায় নিয়ে যাবেন; আমি তার প্রতীক্ষায় রইলাম। 

প্রকাণ্ড আকৃতির এক মানুষ দেখলাম আমার দিকে এগিয়ে আসছে । তার 

মাথার চুল এলোমেলো], গালে নোংরা দাডি। মাফিন কাউবয়ের মত তার 
কোমরে দুটো রিভলভার আটকানো, বেণ্টে একটা ছুরি। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে 

আমি এই অতিকায় প্রাণীটির দিকে তাকিয়ে রইলাম, প্রার্থনা করলাম, যেন 

এমন প্রাণী এ দেশে বেশি না থাকে ! 

আমার কাছে এগিয়ে এসে লোকট] গাক-গাক করে বললে, “তুমি কি জন 

হাণ্টার ?, 

অন্গতগ্চের সুরে উত্তর করলাম, “হ্যা 1, | 
আমি তোমার আত্মীয়”, একটা শপথ করে সে বলে বলে উঠল। পরে 

জেনেছিলাম যে শপথ ন! করে সে পারতপক্ষে কথাই কইত না। বললে, "চল 
আমার সঙ্গে |? 

ম/ইল কুডি দূরে তার গোলাবাডি। সমস্ত পথটা সে খক-বক করতে 
করতে আর শপথ কবতে করতে চলল আর থেকে থেকে সীটের পাশে রাখা 
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বোতল থেকে রাম্ (দ্য বিশেষ) পান করতে লাগল | ওর কাহিনী শুনস্কে শুনতে 
আমি ঘেমে উঠলাম । আফ্রিকার উপকূলে একট! ফেরি জাহাজের ক্য।প্টেন ছিল 

সে-_সে জাহাজেন কথা য| শুনলাম তাতে তাকে জলদস্থ্যর জাহাজ ছাডা আর 
কিছু বল৷ ধায় না। অনেক রোমহর্ষক কাহিনীই সে আমায় শোনালে|। 

যেমন তার কথাবাতা, তার স্বভাবও যে তেমনি পাশবিক, এ আমার জানতে 

দেরি হয়নি। গোলাবাডিতে পৌছে দেখা গেল, কয়েকটি স্থানীয়, লোক 
স্বভাবন্থলভ ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে আর বক-বক্ করতে করতে মাঠ দিয়ে 

ঠেটে চলেছে । 

'হারামজাদাঁদের কতখার বাঁরণ করেছি আমার জমি না মডাতে! 

চিৎকার করে এই কথা বলে সে একটু ভূমিকা না] করে সঙ্গে সে 
বড র্িভলভারট1 টেনে নিষে তাদের লক্ষ্য কবে গুলি করতে শুরু করল । 

আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে মেয়েরা ছুটতে লাগল, একজন আখার পজেই 

গেল হোঁচট খেরে। গুলি মাটিতে লেগে যে ধুলো উন্ডল সেই ধুলো মেষেটিব 
কালে! পিঠ ভরে যাচ্ছে_ এ দৃশ্য দেখে সে বিকট হাসিতে ফেটে পডল। কেউ 

আহত হয়েছে কি না ঠিক বোঝা গেল না, সবাই মহা আতঙ্কে পালিয়ে প্রাণ 

বাচালো। ওদের এই আতঙ্ক দেখে আমার আত্মীয়ের যে কী অট্রহাসি ! 

বাডি বলতে একট। কাদাঁমাটির কুটির, একটিমাজ। ঘর সেখানে । সেই 

একটি ঘরকে আমি আসছি বলে ছু-ভাগে ভাগ করা, দেয়াল থেকে দেয়ালে 
ট।ঙানে। একট] কীপডের পদ দিয়ে। পাতলা কাপডের পর্দী, ওরা একে 

বলে 'আমেরিকেন, কারণ যুক্তপা্ী থেকে এগুলো এখানে পাঠানো হয়েছিল 
স্থানীয়দের সঙ্গে বিশিময় ব্যবসার জন্যে । লোকট। তার শ্বীর মঙ্গে আলাপ 

করিয়ে দিল-_ছে।টখ।টো পোগা মানুষটি, এককালে প্রচুর বপ ছিল বলে মনে 

হয়। আমাকে অগভ্যথন। জানবার মঙ৩ গ্াহসও তার হিল ক্রি না সন্দেহ; 

কারণ দেখল।ম, যখনই স্বা্মা তার সঙ্গে কথা কইছে তখনই তিশি, এ ক্ষেত্রে 

যা খুবই স্বাভাবিক, মকে লাফ্রিয়ে লাফিয়ে উঠছেন, করণ তার কথার সঙ্গে 

সঙ্গে প্রহারও সমানে চলছিল। ঘরের একটা অংশ আর একটা! ক্যাম্পখাট 

আমায় দেওয়া হল। সেই খাটে আমি শুয়ে পভলাম ; জীবনে কখনো! এমন 

অন্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে পড়িনি । 

পরের দিন সকালে আমি তার সঙ্গে গেলাম খেতের কাজ দেখতে । চরম 

অবহেলার চিন সর্বক্র। চাষবাস সম্বন্ধে যেটুকু জান আমার ছিল তা থেকেই 
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বুঝলাম যে কাজ যা হচ্ছে সমস্তই ভুলভাবে হচ্ছে। লোকটা চাষী পরিবারের 
ছেলে নয়, তবুষে কেন ও এ কাজে নামল ধুঝলাম না। হয়ত আর তার 

সমুদ্র-উপকূল অঞ্চলে মুখ দেখাবার উপায় নেই বলেই বাধ্য হয়ে এই করতে 
হয়েছে । বোঝাতে চেষ্টা করলাম কিভাবে মাটিতে সার দিতে হয়, কিভাবে 

জলসেচের ব্যবস্থা করতে হয়; কিন্তু আমার মত ছোকরার কথায় কান দেবার 

পাত্রই সেনর। লোকটার পাশবিক প্রবৃত্তি আমার কাছে অসহা হয়ে উঠল। 

যের্ভাবে সে ভৃত্যদের লাথি মারত আর প্রহার করত তাতে মনে হয় নিছক 

আনন্দ পেত বলেই তা করত); আর গরুগুলোকে একটা কাচা চামডার 

ছিপটি দিয়ে এমন প্রহার করত যে তাএ। প্রায় মান্গষের মত করে কেঁদে 

উঠত। 

তিন মাস আমি তার সঙ্গে রইলাম। এব মধ্যে আফ্রিক। সম্বন্ধে কিছুই 

শিখতে পারিনি কেবল মোষাহিলি ভাষ। ছাড।।' ব্রিটিশ ঈস্ট আফ্রিকায় অসংখ্য 
ভাষা থাক! সত্বেও এই ভাষারই প্রচলন খুব বেশি, প্রায় সবাই এই ভাবাষ কথা 

বলে-_-আর এর বাইরেও সর্বত্রই কিছু না কিছু মানুষ আছে যার! এ ভাষা 

জানে। খেতের কাজ্জ সম্বন্ধে তাকে আমার কিছুই বলবার উপায় নেই, ফলে 

চ(ষের অবস্থ৷ দিনের পর দিন ক্রমেই অবনতির পথে চলল । রোজ রাত্রে সে 

তার স্ত্রীকে গালাগাল করত, আর সেইসঙ্গে প্রহারও চলত সমান তালে । 

ছেলেমান্ুষ আমি কীই বা করতে পারি! এ সত্বেও রয়ে গেলাম আমি- ল্যাজ 

গুটিয়ে ফিরে আসা সম্বন্ধে যাবার মন্তব্যের কথা মনে করে। কল্পনা করলাম 

চুপিচুপি আমি শিয়ারিংটনে ফিরে এসেছি, বাড়ির সঞ্লকে অন্থরোধ করছি 

আমায় ফিরিয়ে নিতে আর ধর্মযাজক ও মস্টাবমশায়ের কাছে হেটমুণ্ডে ক্ষমা 

প্রার্থনা করছি । ওঃ, শয়তানছুটোর তখন কী আমোদধই ন। হবে! আমার সমস্ত 

স্বপ্নের, সমস্ত উচ্চাকাজ্ফার শেষ হবে তখন | কিন্তু রঞ্তমাংসের শবীরে এতো 

আর সহ করাও সম্ভব নয়। অগত্যা জিনিসপত্র যা! ছিল সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে 

পাশের গেলাবাঁডির মাপিকের গাডি করে নাইরোবিতে ফিরে গেলাম । 

সামান্য যা টাকা ব্যাঙ্ক অব. ইত্ডিয়ায় হিল তা৷ থেকে ফিরতি পথের খরচের 

মত টাকা তুলতে গেলাম । আমার উচ্চারণে স্কচ টান লক্ষ্য করে কাউণ্টারের 
ওপার থেকে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, “স্কটল্যাণ্ডের কোন অঞ্চলে তোমার 

দেশ ভাই? তার কথাতেও স্বচ, টানের আভান। 
বললাম, “শিয়ারিংটনে; ভামক্রিজ থেকে সাত মাইল দূরে ।; 
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“তাই নাকি? ত্ববে তো তুমি আমার ভাই, আয়ারশায়ার ইম্পিরিয়যাল 
ইয়োম্যানরির মেজর ক্রুইকস্ঠান্ক স্কে চিনবে ?, 

এখন, আয়ারশায়রে আমি ছিলাম একজন ট্রুপার, আমার অফিসার 

ছিলেন মেজর ক্রুইকশ্ঠাঙ্ক স। তার সঙ্গে আমার সপ্ভাব ছিল। 

এ কথা শুনে ব্যাঙ্কের ভদ্রলোক আর কোন কথাই শুনতে রাক্তি নন, তার 

কাছে বসে আমাব সমস্ত আডভেঞ্চাবের কাহিনী শোনাতে হল। যখন শুনলেন 

আমি হাব মেনে বাড়ি ফিরে চলেছি, সে কথায় কানই দিলেন না তিনি। 

বললেন, “স্কটল্যাণ্ডেব মান্ঘঘ কখনো! হাব মানে না ভাই; ওসব কথা আর 

আমি শুনছি না। আমাব 'এক বন্ধু বেলে কাজ কবে, সে তোমাধ এক্ট| 

গার্ডের চাকরি দোব। যতদিন না ভাল কিহু মিলছে ততদিন এতই তোমার 

চলে যাবে ।; 

এর সপ্তাহখনেক পবেই আমাব মোহ্বসা নাইরোবি বেলপথে গার্ডের 

চাকরি জুটে গেল। তিন মাল আগে এই পথেই আমি এসেছিলাম । একট! 
হ্ন্দর খাকি পোশাক আমায় দেওয়া হল, তার বুকে আডাআডিভাবে বেণ্ট 

লাগানো । এ পোশাক অবশ্ত আমার একটুও ভাল লাগত না, এবং গাড়িতে 

কোন রেলের কর্মচারী না থাকলে কখনো পরতাম না। দেখলাম রেলের গার্ড 

হলে শিকারের খুব গ্বিধে। প্রাই চেখে পডত, লাইনের ধারেই কোন 

সিংহ তব শিক।র-করা প্রাণীকে খেয়ে চলেছে, এবং ভোরের দিকে বা সন্ধ্যার 

দিকে যেকোন দিন চিতাবাঘের দেখা পাওয়া যেত। গার্ডের খাবার রাখার 

জায়গায় আমার মসার বন্দুকটা রাখতাম, আর যখনই বেশ একট] মনের মত 
কিছু চোখে পডত, জানল।য় ঝুঁকে পড়ে গুলি করতাম। তারপরেই চেন 

টেনে গাড়ি থামানো, আর একটা স্থানীয় ছেলের সঙ্গে লাফিয়ে পডে গিয়ে 

তার ছালট ছাডিযে নেওয়া । তখনকার দিনে মাগ্রষজনের অত তাডা ছিল 

ন1, আন্র ইঞ্জিনের ড্রাইভারদের ও সাহায্য পাওয়া যেত। ইঞ্জিনিয়ার লোকটিও 

বেশ উৎসাহী ছিল; আর সামনেত্র দিকটা তাঁর দেখার সুবিধে থাকায় কোন 

শিকার চোখে পডলে সে হুইস্ল্ দিয়ে জানিয়ে দ্িত। তিনটে হুইস্লের অর্থ 
চিতাবাঘ, আর ছুটোর অর্থ সিংহ। আর বর্দি কেবল কোন যাত্রী তোলবার 

দরকার হত তা হলে একটা হুইস্ল্। 
একদিন ইঞ্জিনিয়ার অনেকগুলো হুইস্ল্ দিয়ে উঠল। জানল! দিয়ে 

তাকিয়ে জীবনে এই প্রথম দেখলাম একপাল হাতি, রেললাইনের পাশের 
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একটা ঝোপে একমনে থেয়ে চলেছে । এর আগে আমি কখনো! হাতি দেখিনি, 

কিন্ত তা হলে কী হয়, রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পডলাম। 

ইঞ্চিনিরার তাডাতাডি ছুটে এল আমায় বাধা দিতে । বললে, “দেখতে 
বলেছি”-গুলি করতে বলি নি। যদি ওরা আমাদের তাড। করে আসে 

তাহলে কী হবে বল তো? 

ভিয় নেই, খরগোসের মত ওদের গুলি করে মাবব।, আমি আশ্বাস 

দিলাম। 

দুজনে একসঙ্গে চুপিচুপি হাতির পালের দিকে অগ্রসর হলাম । বুদ্ধি করে 
যেধিকে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল সেদিক থেকে ওদের দিকে অগ্রনর হলাম।_ 

আমাদের গন্ধ ওপা পায় নি। কাহাকাহি যখন এসে পড়েছি, দলটা 
ততক্ষণে চরতে চন্রতে আমাদের আর ট্রেনটার মাঝামাঝি জায়গায় এসে 

পড়েছে । সবাই যে দল বেঁধে একসঙ্গে এগিয়ে আসছিল না নয, উঁচু ঝোপ- 
ঝডের মধ্যে ছাডিয়ে পড়ছিল তারা। হৃঠাৎ মনে হল যেন ওরা আমাদের 

চারিদিকে এসে পডেছে; তবে, তখন৪ আমাদেব হাওয়া ওদের কাছে 

পৌছয় নি, নতুবা ওরা গন্ধ পেয়ে ভয়ে পালাতো। ইঞ্জিনিয়ার ছিল একটু 
নার্তাস প্রকৃতির মানুষ, সে আমায় গুলি করতে বারণ করল, বললে তাহলে 

সবাই ভয় পেয়ে দৌডতে শুরু কররে আর অ।মর। ওদের পথে পড়ে যাব। 

তাই সে আমায় ওখান থেকে চলে যেতে অনুনয় করল। 

কিন্তু গুলি না করে আমি কিছুতেই নডছি না। হাতি শিকারের কোন 

অভিজ্ঞতাই আমার ছিল না এবং এও আমা জানা ছিল নাযে হাতির 

শরীরের মাত্র কয়েকটা জায়গাই ২৭৫ গুলির পক্ষে ভেদ করা সম্ভব। তা 

সত্বেও আমি আমার মগার বাগিয়ে ধরলাম, তারপর একটা চম্কার দাতাল 

হতি বেছে নিয়ে তার কাধ লক্ষ্য করে ঘোন্ডা টিপে দিলাম । 

মৃহৃতমধ্যে শুরু হল এক বীভৎস নারকীয় কাণ্ড। ভীষণ বুংহিত ধ্বনি তুলে 

হাতির পাল চারিদিকে দৌডতে শুরু করল। আমাদের পায়ের নিচে মাটি, 
কাঁপতে লাগল । কয়েকটা হাতি তো আমাদের প্রার গা ঘে'সে চলে গেগ। 

পুলে! ষখন কেটে গেল, দেখলাম ইঞ্জিনিয়ার হাটু পেতে বসে প্রার্থনা করছে, 
আর হাতিটা পড়ে যায় নি। যখন বললাম চল হাতিটার পিছু নেওয়া যাক, 

উত্তরে সে শুধু বললে, সিশ্বরের অসীম ₹পায় যদি এ যাত্রার আবাশ্ব ট্রেনে ফিরে 
যেতে পারি তো ভুলেও আর এমন ট্রেন থেকে নামছি ন*!, পরে জনেহিলাম 

হাণ্টার ২৫ 



যে আমার গুলি একেবারে ব্যর্থ হয় শি, কারণ পরদিন মোস্বাসা থেকে ফেরি 

পথে দেখা গেল হাতিটা! রেল লাইনের কাছেই মরে পডে রয়েছে । ট্রেন 

থামিয়ে গিয়ে খুলে নিলাম দাতদুটো। পাচ টাকা পাউণ্ড হিসেবে ছুটে 

দাতের দাম পেলাম সাইত্রিখ পাউগু-_গার্ড হিসেবে আমার দু-মাসের মাইনের 

চেয়েও বেশি। 

এই প্রথম আমার খেষাল হল যে শিকাবী হিসেবেও জীবন ধারণের উপযুক্ত 
অর্থ উপার্জন কর] সম্ভব--বেশ ভাল উপার্জনই সম্ভব। স্কটল্যাণ্ডে শিকার 

হ্ল্ একট অবসর বিনোদন মাত্র, এ ছিল বিশেষ ধনীদের জন্যে । শিকার করে 

যে জীবিকা নির্বাহ করা বায়, এ এমনই একটা স্থখবর যে বিশ্বা কবাই কঠিন, 
--অথচ নাইরোবিতে সত্যিই অমন লোকের অভাব নেই। রেলের গার্ড 

হওয়ার একট] স্ববিধে এই যে অনেক মান্তুষের সঙ্গে আলপেব স্থযোগ মেলে। 

সেকালের কয়েকজন বিখ্যাত শ্বেতাঙ্গ শিকারীর সঙ্গে আমার আলাপ হল,__ 

শিকারীদের এমন বিচিত্র সমাবেশ অতি অল্পই দেখ! যায়। আ।লান ব্লেক 

মেরেছিল চোট! সিংহ, তাদের ল্যাজগুলে! দিযে সে তাব টুপি সাজিয়েছিল। 

বিল জাড ছিল আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ শিকারীদের অন্যতম, একটা খ্যাপা হাতির 
কবলে পড়ে শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়। ফ্রিজ, ক্ষিগেলার সর্বদ! নিখুঁত সাদা 
ত্রীচেস পরত; তার দেহে নাকি রাজরক্ত ছিল। রয়্যাল হাঙগারিয়ান 
হাসারদের দলে সে ছিল আফদার, ঘোডায় চডে সিংহের পেছনে ধাওয়া] করে 

শিকার করত; শেষ পথস্ত এক সিংহের কবলে তার মৃত্যু হয়-_সিংহট। তাকে 

ঘোড়ার উপর থেকে টেনে নিয়ে যায়। বুড়ো কারামোজো বেল-এর সঙ্গে 
দেখা হল, একটা হালক| ওঙ্গনের '২৫৬ রাইফেল দিধে সে হাতি খিক|র 

করত”-বড বড হাতি শরারের দুবল অংশগুলো তার এত ভাল করে জান! 

ছিল যে এর চেয়ে ভারি অস্ত্র তার দরকার হত না । মাকিন শিকারী লেললি 

সিম্পসনের সঙ্গেও আলাপ হল, তার সমযের সবচেয়ে বড দিংহশিকারী 

. হিসেবে তার খ্য।তি ছিল- এক বছরে সে ৩৬৫ট। সিংহ মেরেছিল। এরাই 

ছিল আমার আদর্শ পুরুষ, আমার খুব ইচ্ছে হত আমিও এদের মত হই। 
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॥৩। আফ্রিকা শিকার জীবিকা 

শিকারকে জীবিকণ হিসেবে গ্রহণ করে প্রথমে চামডার জনে পিংহ শিকার শুরু 

ফরলাম। পিংহ্চর্সের দাম যোগ্বাসায় এক পাউও হিসেবে একটা । চিতাবাঘের 

চামডার৭ প্রায় তাই। তখন সাভো অঞ্চলে অসংখ্য সিং২ ছিল, ন।ইরে(বি 

থেকে শ-ছই মাইল দূরে এ জায়গা! । দিংহকে একটা উতৎ্পাত বলেই ধরা 

হত, কারণ তার। গরুবাছুব তো মাতই, সুবিধে পেলে মানুষ মারতেও 

ছাভত না| রেল লাইনে কাজ করতে কবতে অসংখ্য কুলি সিংহের কবলে 

মার! পণ্ডার ফলে কয়েক বছর আগে এমন অবস্থ[র শষ্টি হয়েছিল ষে যতদিন 

না এ অঞ্চলের সমস্ত পিহ যেবে শেষ, কর। হচ্ছে ততদিন কাজ বন্ধ রাখার 

আদেশ হয়েছিল । 

আমার ব্যক্তিগত মত হল এই থে, সি তরা মান্ুষখেকোয় পরিণত হবার 

জন্যে দায়ী কুলিরা নিজেরাই । মুত কুলিদের কধর দেওয়ার জন্যে বেল 

কোম্পানি যথেষ্ট টাকা দিত, কিন্তু তবুও তারা তা না করে ঝঞ্জাট এডাবার 

জন্যে মৃতদেহগুলো জঙ্গলের আডালে রেখে আসত আর সেখানে সেগুলো পিংহ 

বা! হায়েনার পেটে যেত। সিংহের অভ্যাস হল খুব পরিষ্কার করে খেয়ে 
ফেল।। খেয়ে থেয়ে নরমাংসের উপর তাদের এমন লোভ জদ্মাতো যে বছরের 

পর বছর তারা অপংখ্য মানব খেরে চলত । 

সিংহ শিকার অত্যন্ত বিপদজনক ব্যাপার । নাইরোবিতে এমন অসংখ্য 

কবর দেখা যাবে যার উপর লেখা_-'সহের কবলে মুঙ?। প্রায় জন-চগ্রিশ 

শিকারী নাইরে।বি অঞ্চলে ছিল, তাদের মধ্যে অন্তত জন কুডি কোন না কোন 

সময়ে সিংহের কামড খেয়েছে । সিংহের স্বভাব সম্বন্ধে প্রায় কোন খবর ন। 

রেখেই আমি আমার মনার পাইফেলট] আর একটি স্থান।় বালককে সঙ্গে নিয়ে 

বিখ্যাত সিংহশিকারী হব এই উচ্চাকাজ্ষা নিয়ে বেরিয়ে পডলাম। 

সিংহশিকার করতে হলে সিংহের চিন্তাধারা] ও ন্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান 

থাকা দরকার। কুকুরকে বোঝা কঠিন নয, কারণ কুকুরের চিন্তাধারা 
মানুষেরই মত কতকটা। কিন্তু সিংহ হুল বেডাল জাতীয়; অদ্ভুত ধরনের 
জন্ক। তা ব্যবহার তার মেজাজের উপর অনেকখানি নির্ভর কতে। 

বৌঁকের মাথায় কখন যে কী করে বসে তার ঠিক নেই” আবহাওয়ার 
পরিব্তনও তাদেব মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন আনে। বর্নাকালে তারা খানিকটা 
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নার্ভাসগোছের হয়ে পডে, তখন তাদের কর্মশক্তি ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়; আন 

খর গ্রীষ্মের সময় তারা হয়ে পড়ে অলস; তাদের উৎসাহে ভাটা! পভে। 

সাধারণত রাত্রেই তারা শিকারে বেরোয়) অন্ধকারে যেন তাদের গধ্যে 

উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। বাত যত অন্ধকার, সিংহের দেখা মেলার সম্ভাবনা 

ততই বেশি। পুণিমার রাত্রে সিংহ কিছু শিকার করেছে, এমন নজির বভ- 
একট1 মেলে না বলতে গেলে । মান্ষ ঝোপ-ঝাডের মধ্যে প্রবেশ করে নিংহ 

শিকার করেছে এমন ঘটন] যেমণ দুর্লভ নয়, তেমনি মানুষের লোভে মান্তষ- 

বোঝাই লরি আক্রমণ করে লরি প্রায় উন্টে দরিযেছে, এমন সিংহের কথাও 

শোনা গেছে । সে কাহিনী পবে বলছি । 

সিংহ সঙ্গপ্রিয় প্রাণী, তারা দল বেঁধে থাকতে ভালবাসে : কুকুর যেমন 
আনন্দ করে একসঙ্গে ঘোরে ফেবে, সিংহের সঙ্গপ্রিয়তাট। ঠিক সেই পর্যায়ের না 

হলেও সিংহ যদ্দি জানে যে সে নিঃসঙ্গ নয তাহলে নিশ্চিন্ত থাকে সে। সিংহেব 

দলকে ইংরেজিতে বল! হয়, “প্রাইড” | খুব পুরোনো এই কথাটা, এবং কয়েক 

শতাব্দীর অব্যবহারের পরে আবার আফ্রিকায় নতুন করে ব্যবহৃত হচ্ছে,_ 
এখন তো প্রায় সকলৈর মুখে মুখে । এক একটা প্রাইডে আঠারোটা পর্যস্ত 
সিংহ আমি দেখেছি,-_খুব বুড়ো! পুরুষ সিংহ থেকে শুরু করে মায়ের-ল্য।জ-নিয়ে- 

খেলা-করা সগ্যোজাত বাচ্চাও থাকে সে দলে। সিংহ বহুপত্বীক প্রাণী; প্রতিটি 

সিংহীর খতুকালে সিংহ তাকে দল থেকে সরিয়ে এনে কিছুদিন সঙ্গদান করে, 
তারপর আবার গিয়ে দলে যোগ দেয়। এক দলে একাধিক পুরুষ সিংহের 

অস্তিত্বও সম্ভব, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও প্রত্যেকের হারেম আলাদা | তবে, প্রত্যেক 

দলে সর্দার হয় কোন এক পুরুষ পিংহ, দলের সকলে মেনে চলে তাকে । 

সিংহ দল বেধে শিকার করে-_একথা বলা ঠিক হবে ন! বটে, কিন্ত তবুও 
তাদের কাজের মধ্যে বেশ খানিকটা শৃঙ্খলা দেখা যাঁয়। আসল হত্যাকাগ্ডটা 

সঙ্ঘটিত হয় দলের কোন পিংহী বা অর্ধবয়স্ক সিংহ দ্বারা । ব্যস্ক সর্দার অনেক 

সময় পেছন থেকে কখন কী করতে হবে তার নির্দেশ দেয়-_নিতাস্ত প্রয়োজন 

না হলে সে দেহের ওজন ও শক্তি প্রয়েগ করেনা । শিকারের সময় সিংহের! 

গভীর ঘড-ঘ্ড শব্দে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালায়,সে শব্ধের আশ্্ষ 

দূরপ্রসারী ক্ষমতা । ঠিক কোথা থেকে শবটা আসছে তা৷ আন্দাজ কর! একরকম 
অসম্ভব। সত্যিকার গর্জন যাকে বলে সিংহ পারতপক্ষে তা করে ন', জীবনে 

মাত্র কয়েকবার আমি সিংহের প্রকৃত গর্জন শুনেছি । মিশকালো অন্ধকার 

২৮ হাণ্টার 



রাতেও আশ্চর্য তাদের দেখার ক্ষমতা-_-এবং আমার ধারণা যে তার শিকার 

করে স্রাণশক্তির সাহায্যে নয়, দৃষ্লিশক্তির সাহায্যে । শিকারের সময় একরকম 
ঘড়-ঘড় শব করে তারা শিকারকে ভয় পাইয়ে দিয়ে এমন জায়গায় তাড়িয়ে 
নিয়ে যায়, যেখানে দলের অন্যান্ত সিংহের! তার জন্তে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। 

শিকারের দেখ পেলে সিংহ চুপি-চুপি তার দিকে এগিয়ে যায় আর মার্জার 
শ্রেণীর যেকোন জন্তর মতই তার উপর লাফিয়ে পডে। 

(সিংহ যে রোজই শিকার করে এমন নয়। একটা শিকারের পক"*্ৰ 

তখনকার মত খুখ পেট পুরে খেয়ে নেয়। তারপর পরধিন রাস্ট্রোমার 

বাকিটুকু খেয়ে শেষ করে। কখনো ব। হজম করবার জন্যে বা বিশ্রাণ 

জন্যে শিকারের পরের রাতিট! ঘুমিরে কাটায়; আবার শিকার করে তৃতীয় 
রাতে । বধাকালে তার! প্রায়ই তাণ্ধের আড্ডা ছেডে অনেক দুর পর্যন্ত চলে 

যায়। তখন আর তাৰ! দল বেধে চলে না। থুবতে ঘুরতে কখনে। বা এমন 

অঞ্চলে গিয়ে পড়ে যেখানে শিকারের অস্তিত্ব নেই। বাধ্য হেই তখন তাকে 

স্থানীয় বাসিন্দাদের গরু বাছুরেব উপর ভানা দিতে হয়। রাত্রে গরুদের 

কাটাবেডায় ঘেরা খাটালে প্রাখা হয়, সিংহ পারতপক্ষে ঢুকতে চায় না 

সেখানে । কিন্তু তবুও দে বেশ কায়দা করে গরুদ্দের খাটাল থেকে বের করে 
আনে। যেদিক থেকে হাওয়া বইছে সেদিকে গিষে তারা সন্ত্রস্ত গঞ্চদের কাছে 

তাদের গায়ের গন্ধ পৌছে দেয়, এবং তাতেও যদি তাপ! আতঙ্কে দৌড শ্বরু না 

করে তখন ইচ্ছে করেই সেখানে প্রশ্াৰ করে ; গ্রজাবের তীব্র গন্ধে'আতঙ্ক- 

বিহ্বল গরুর পাল তথন দিশাহার] হয়ে খাটাল থেকে বেরিয়ে ঝেপ ঝাড়ের 

মধ্যে এসে পড়ে এবং তখন আর তাকে শিকার করতে সিংহের কোন অস্থ্বিধে 

হয় না। বন্য পশুদের ভয় পাওয়াতে হলেও নিশ্চয় সিংহ এই একই পন্থা 

অবলম্বন করে থাকে । 

কোন স্থানীয় বাসিন্দা হয়ত এসে খবর দিল বে সিংহ তার গরু মেরেছে । 
তখনই আমি অকুস্থলে গিয়ে হাজির হই ; তারপর সেখান থেকে অগ্রসর হই. 

পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে । ঝোপে ছাওয়া বেলেমাটির উপর পায়ের চিহ্ন 

সহজেই চোখে পড়ে । সাধারণত কাছেই কোন ঘন জঙ্গলের আড়ালে সে 

দিনের বেলায় বিশ্রাম করে। আমাদের এগিয়ে আসা দেখে অস্তরাল থেকে 
ক্রুদ্ধ আওয়াজ করে ওঠে আর তা থেকেই আমরা জানতে পারি যে আমরা 

তার কাছেই এসে পড়েছি। তখন আমার দঙ্গী ঝোপের ভিতরে টিল ছু'ড়তে 
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থাকে | ফলে সিংহের বিরক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পায়, এবং শেষ পর্যস্ত সে আক্রমণ 
করে বসে। এত দ্রুত গতিতে সে ধেয়ে আসে যে একটার বেশি ছুটে। গুলি 

করার সময় পধন্ত পাওয়া যায় না। 

সিংহের আক্রমণের থেকেও ভয়াবহ দৃশ্ট কিছু আছে কি না সন্দেহ। তার 

গতিবেগ ঘণ্টায় চল্লিশ মাইলের কাছাকাছি। শুরু থেকেই একেবারে পুর্ণ বেগে 

ধেয়ে আসে সে। কোন রকমে যদি সে কোন আযাপ্টলোপকে তার পঞ্চাশ 

শিকার মধ্যে পেয়ে যায় তাহলে আর তার নিস্তার নেই, কারণ যত” জশ্রতই 

রোঝাইলোপ দ্ুটুক না কেন, গোটা বাবে। লাফেই সিংহ ঠিক তাকে ধণ্নে 

শোলবে | তেডে-আসা সিংহকে ত্রিণ গজ দুর থেকে যদি নিভূল গুলি না করা 
বায় তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু, কারণ পূর্ণাক্কতি সিংনের ওজন হয় প্রায় ৪৫০ 

পাউণ্,ন্তর।ং সে যদি সবেগে কোন মানুষের উপরে এসে পে, সামান্য 

আগাছার মতই সে মাগয কোথায ভিটকে পড়বে । 

সিংহের আক্রমণের আশায় আমার সঙ্গী সমানে টিল ছুডতে থাকে আগ 

আমি উদ্ধত রাইফেল ভাতে কবে তরি ভমে থাকি । আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে 

রাইফেল কাধে তুলে জঙ্গলের মধ্যে গুলি করি কাম।নের গোলার বেগে ধেয়ে 
আস। পিঙ্গল আকুতিট।কে লক্ষ্য করে । মাঝে মাঝে মনে হয়, ছেলেবেলায় 

লোচার মস্-এর উপর দিয়ে উডে যাওয়া বনমোরগ শিকারে অভ্য।স পরবর্তী 
জীবনে এই ধরনের শিক।বে আমার বিশেম কাজে এসেছিল । নিনুপ্প গুপিতে 

মুত শিংহ কখনো কখনো! তার গতিবেগে গডাতে গডাতে ডিগখাগি খেতে 

থেতে প্রায় শিকারীর দশ বারে। ফুটের মধ্যে এসে পডে। আর গুলি যদি 

ব্যর্থ হয় তাহলে ছিতীয়বার গুলি কর।র স্থযোগ পারতপক্ষে মেলে না, কারণ 

সঙ্গে সঙ্গে সি"হু শিকারীর উপরে এসে পড়ে কামড়ে কামডে আর পেছনের 

পায়ের খাবার আচডে আচড়ে তাকে ফালাফালা করে ফেলে । 

তবুও বলব, শিকারীর ষদি নিজের উপর আর তার রাইফেলের উপর 
,আস্থা থাকে তাহলে এ ধরণের শিকারে খুব একটা বিপদের আশঙ্কা থাকে 

না। কিন্ত যদি যার উপর তাকে নির্ভর করতে ভয় ভার উপর আস্থা না থাকে, 

ব্যাপারটা তখন সত্যিই অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। সে সময়ে আমি 

একজনের সঙ্গে একসঙ্গে শিকার করতাম। লোকটি ছিল বয়স্ক, সিংহশিকারী 

হিসেবে তার ,গ্রচুর নাম ছিল। “বোবা বন্দুক দিয়ে শিকার করত সে। 
একটা গাছের সঙ্গে সে বেশ হিসেব করে বন্দুকটা বেঁধে রাখত, আর বন্দুকের 
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ঘোড়ার সঙ্গে একটা সুতো বেঁধে রাখত; সেই স্থুতোর অপর পারে বাধা থাকত 

টোপ। সিংহ টোপ খেতে এসে স্থতোয় টান দিতেই গুলিট! সঙ্গে সঙ্গে 
ছিটকে এসে তার গায়ে বিধত। ' 

প্রথমে যেবার আমি ওর সঙ্গে শিকারে শিয়েছিলাম, একটা সিংহ ওর বোব৷ 

বন্দুকের গুপিতে আহত হয়েছিল। চারিদিকে তার গায়ের লোম আর 

রক্কের দাগ পডে ছিল, কিন্তু সিংহের দেখ! মিলল না। হতাশভাবে মাথা 

নেডে দে আর-একট1 বোবা] বন্দুক যেখানে পাতা ছিল সেখানে দেখতে যাবে 

বলে ব্যস্ত হয়ে উঠল। আমাব মন কিন্তু তাতে সায় দিল না; আমার 

,চিবকালে বিশ্বাস এই যে কোন আহত জন্ধকে যন্ত্রনায় ভূগে তিলে তিলে 

মৃত্যুর পথে না! বেখে একেবারে মেবে ফেল।ই উচিত। এ কথায় সে আপত্তি 
কবে বললে, এতে মিথ্যেই বিপদেব মধ্যে জডিযষে পডতে হবে। কিন্তু আমি 

এক্বকম জো কপেই তাকে শিষে আহত সিংহের বন্ত'চিহ্ছ ধবে অগ্রসর হলাম। 

অগ্রসর হতে হতে বক্তেব বও দেখে বুঝলাম, আহত পিংহট1! নিশ্চয় খুব 

কাছেই কোথাও আছে। আমাব সঙ্গীব ইচ্ছে সে একটা গাছে ওঠে, কারণ 

তাহলে সে চারিধিকট1 ভাপ কবে দেখতে পারবে । 

লোকট! যেরকম ন।ভ্াস, তাতে ৪ ষে কখন কী কবে বষবে কে জানে, 

আর আমিও চাই না যে কোন নার্ভাস মানুষ গুলিভবা বন্মুক নিয়ে আমার 

পেছনে থাকুক । তাই ওর সঙ্গ থেকে নিষ্বাতি পেতে আমার কোন আপওঙিই 
ছিল ন|। ওকে গাছে উঠতে ধলে আমি আগের মত চিহ্ন ধবে অগ্রসর হলাম। 

ঝোপ ভেঙে অগ্রসর হতে হতে হঠাৎ দেখলাম, সামান্ত দূরে, বড় বড 

ঘাসের মধ্যে সিংহটা ওত পেতে বসে আমায় লক্ষ্য করছে। চমৎকার 

পরিস্থিতি, লক্ষ্য স্থিব করবাব পক্ষে অপূর্ব। ধাঁবে ধীরে তুলে নিলাম 

রাইফেলটা। গুলি করতে যাচ্ছি, ঠিক এমন সময় হঠাৎ আমার সঙ্গীর 
এাইফেল গাছের উপর থেকে গর্জন করে উঠল । সঙ্গে সঙ্গে সিংহটা যন্ত্রণাস্থচক 

চিৎকার কবে সোজা আমায় তাডা কবে এল। তখন আর সময় ছিল না, 

ভাল করে লক্ষ্য স্থির না করেই গুলি করে দিলাম। প্রায় আমার পায়ের 

কাছে এসে সিংহট। মরে পডল। 

গাছেব উপত্ন থেকে সঙ্গী চিৎকার করে উঠল, “জন, জন, বেছে আছ 

তো? উত্তরে আমি বললাম, “আছি, এবং সেজন্যে তোমায় একটুও ধন্যবাদ 

দিতে পারছি না! পরীক্ষা করে দেখলাম, আমার সঙ্গীর গুঙ্গিতে সিংহের 
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ল্যাজটা কেবল উডে গেছে, যেঞ্জন্যে আমায় এত কাছ থেকে তার আক্রমণের 

সম্মুখীন হতে হল আর তারু চামডাটাও নষ্ট করতে হল। তবে, একটা 
বুডে। সিংহের চামডা আমাদের কাছে ছিল যেটা আমাদের কোন কাজে আসত 

না); তার ল্যাজটা কেটে এই সিংহের চামডার সঙ্গে সেলাই করে দিলাম। 

কাজটা এত নিখুত হল যে এমসম্বত্ধে কোন কথা না বলেই-চামডাট! দিব্যি 

মোম্বাসায় বিক্রি হয়ে গেল। 

এই অভিজ্ঞতার পর আমি ঠিক করলাম, এবার থেকে আবারস্আমার 

স্থানীয় ছেলেটির সঙ্গে শিক।রে যাঁব। সঙ্গী একজন দরকার, কারণ সিংহের 

ছাল ছাডানে একজনে হয না) একজনে পা ছুটে ফাক কবে ধরবে আর 

আরেক জন ছুরি চালাবে । কযষেক মাসের মধ্যেই আমর! সিংহশিকার 

ব্যাপারটা বেশ একট! শৃঙ্খলার মধ্যে এন ফেললাম। 

কোন ছোট স্টেশনে গাড়ি থামিয়ে আমি সঙ্গের ছেলেটিকে নিষে নেমে 

যেতাম।_সঙ্গে থাকত শুধু রাইফেল, গুলি, ছাল ছাডাবার জন্যে একটা ছুরি 
আর একট! জলের ফ্রাঞ্ক। নোঁপ ভেদ রে অগ্রসর হতাম যতক্ষণ না কোন 

ভোঙ্গায় গিয়ে পৌছতাম। ডোঙ্গা হল অগভীর গিরিপথ, সাধারণত উচু উচু 
ঘাস আর আগাছ।র ঢাব1,-লুকিষে থাকধার পথে চমত্কার জায়গা । 

গ্রীষ্মকালে দিনের খেলা সিংহ 'প্রাধইই অমনি জাঁয়গায় শুয়ে বিশ্রাম করে। 

আমি ডোঙ্গার এক প্রান্তে গিষে দাডাতাম আর আমার সঙ্গী উ্টোদিক দিয়ে 
গিয়ে সেই ঝোপে টিল মারত। গিংচের ক্রু ডাক কানে যেতেই সে ক্রমাগত 

সেখানে টিল ছুডে চলত যতক্ষণ ন1 সিংহটা আক্রমণ করতে বাধ্য হত । সিংহ- 

শিকারের পর আমর! সেটাকে পেছনের পায়ে বেঁধে কোন গাছে ঝুলিয়ে 

রাখতাম, তারপর যেতাম অন্য শিকারের সন্ধানে । এক যাত্রায় কখনো 

চারটের বেশি সিংহ মারতাম না, কারণ এসব কাচা চামডার ওজন এক 

একটার প্রায় আধ মণের মত, ঝোপের মধ্যে দ্রিয়ে চলতে হলে অমন ছুটে 

চামডাই বেজায় ভারি হয়ে উঠত। 

এহেন শিকারের সবচেয়ে বড অস্থুবিধে ভত যখন টিল খেয়ে একটার বর্দলে 

টে! সিংহ বেরিয়ে আসত ।| একবার একট] ভোঙ্গার পাশ দিয়ে যেতে যেতে 
খানিকটা! উচু ঘাসের মধ্যে থেকে একটা ঘুমন্ত সিংহের নাক ডাকার শব আমার 

কানে এল। আমি টিল ছুডতেই একটা নয়, ছু-ছুটো সিংহ আমায় তেভে 

এল। তখন আর ভেবে দেখবার সময় নেই, সঙ্গে সঙ্গে একটাকে গুলি 
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করলাম, আর সেটা পড়ে যেতেই অপরটা প্রকাণ্ড এক লাফ মেরে আমার 

মাখার উপর দিয়ে চলে গেল,তার ধাকা লেগে আমার মাথার টুপি 
ছিটকে পডল। 

আক্রমণ করা বলতে যা বোঝায় এই সিংহছুটো যে ঠিক তাই করেছিল তা 
কিন্ত নয়। টিল খেয়ে ওরা ভয় পেয়ে পালাচ্ছিল, ভাগ্যক্রমে আমি ওদের 

পালাবার পথে পডেছিলাম । 
কয়েক মাস এভাবে শিকার করার পর আমার ধারণ! হল, এ ধরনের 

শিকারের কৌশলটা আমার ঠিকমত রপ্ত হয়েছে এবং অল্পবয়স্ক শিকারীদের 
সচরাচর য। হয় আমারও তাই হল--নিজের উপর অত্যন্ত উচ্চ ধারণা 

জন্মালো। আমার মনে হয় প্রত্যেক শিকারীর জীবনেই তিনটে অধ্যায় 

আছে। প্রথমটা হল নার্ভাস ভাব, যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের অভাব । তারপর, 

শিকারের গোডার কথাগুলো যখন তার শেখা হয়ে গেছে তখন তার মধ্যে 

একটা অহং-ভাব দেখা দেয়,_-তার ধারণা হয়, কোন কিছুতেই তার ভূল 

হতে পারে না। এর পরে সে শেখে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতে হবে 

আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতে যাওয়া নিছক বোকামি হবে। 

কিছুকাল আমি আমার অন্ুচরটিকে নিষে সাভো। অঞ্চলের ঝোপ ঝাড়ের 

মধ্যে শিকার করে ফিরছিলাম। সাভে! থেকে মাইল সাতেক দুরে কাষুলু 
পাহাড। রেল লাইনের পাথর সংগ্রহের গন্যে একদল লোক সেখানে ত্বাবু 
ফেলেছিল। এই ছুই জায়গার মধ্যবর্তী অঞ্চলে কেবল বন্য আগাছার বিস্তার 

কোন রাস্তা বা রেলপথ এদিকে নেই। প্রচুর সিংহ আছে বলে এ অঞ্চলের 
খ্যাতি। ঠিক করলাম সাভো থেকে জঙ্গল কেটে কেটে আর শিকার করতে 
করতে কাষুলু পাহাড় পর্যন্ত চলে যাব। 

সাত মাইল একটা এমন কিছু পথ মনে হল না। খুব ভোরে বেরিয়ে 

পভলাম, যাতে বেলা দুপুর নাগাদ পৌছে যেতে পারি। কোন কম্পাস ছিল 
না, এমনকি একটা দেশলাইয়ের বাক্স বা জলের পাত্র পর্যস্ত সঙ্গে নিতে 

অবহেলা করলাম। নিলাম কেবল আমার মসার রাইফেল, আর গ্রচুর 
গোলাগুলি। আমার অন্চরটি তার কোন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে 

ফাওয়াস্র মামি একাই বেরিয়ে পড়লাম । 
প্রথম কয়েকটা মাইল কোন অস্বিধে হল না। ঘনসন্নিবদ্ধ কাটাগাছের 

আড়ালে স্র্ধ একেবারে ঢাকা, কিস্ত এতে করে ঠাগ্ডার মধ্যে হাটতে বেশ ভালই 
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লাগছিল। দিব্যি চলেছি, হঠাৎ কতকগুলে! পায়ের ছাপ আমার চোখে 
পড়ল। “আরে! নিজের মনেই আমি বূলে উঠলাম, “এ আবার কী!+ 
কারণ আমি নিশ্চয় করে জানতাম যে আমি ছাডা আর কেউ এখানে প্রবেশ 

'ক্করে নি। দাগগুলো পরীক্ষা করে বুঝলাম, ও পা আমার নিজেরই | অর্থাৎ 
আমি বনের মধ্যে গোল হয়ে ঘুরছি। 

বিশেষ কিছুতেই ঘাবডে যাওয়ার মত ছেলে আমি ছিলাম না, তার উপর 

আমার মধ্যে বেশ খানিকটা দেমাকও ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে আমার 

নিজের উপর যা বিশ্বাস ছিল সমস্ত হারিয়ে ফেললাম । ব্যাপারটা হয়ত 

সাঁমান্ত বলে মনে হবে, কিন্ত আমি বলতে পাবি, যে মানুষ জঙ্গলের মধ্যে একা 

চলেছে এবং নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করা ছাডা যার আর গতি নেই, 
তার কাছে এএক অত্যন্ত ভযাবহ অনুভূতি । জীবনে এই প্রথম আমি 

আতঙ্বে বশীভূত হযে উঠলাম, বুঝলাম এ সময়ে স্থানীয় ছেলেটি আমার কতটা! 
উপকারে আসত ; কারণ ওর! কখনে। জঙ্গলে পথ হারায় না, কম্পাস যেন 

ওদের মাথার ভিতরে থাকে। 

মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখবার জন্তে বসে পডলাম। অনেক চেষ্টা 

করলাম যদি কোন গাছের উপর উঠে সর্ষের অবস্থিতি দেখতে পাই, কিন্ত 

চার ইঞ্চি বড বড কাটার ঘের গছ বেয়ে ওঠা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। 

ভাবলাম সাভোয় ফিরে যাব কি না, কিন্তু তাতে অনেক সময় লাগবে, এবং 

জঙ্গলের ভিতরে রাত কাটাবার ইচ্ছে আমার নেই। তাই ঠিক করলাম 
কামুলুর দিকেই অগ্রসর হব,-_যেমন করে হোক পথ চিনে পৌছতেই হবে । 

ক্রমে রাত্রি এল, কিন্তু তখনও আমি সেই জঙ্গল থেকে বেরোতে পারলাম 

না। অথচ এখানেই যে রাত কাটাবে তারও উপায় নেই কারণ বিনা! জলে 

এই শুকনে। জঙ্গলে আর একটা রাত কাটানে! সম্ভব নয়। তাই আবার চলা 

শুরু করলাম। চমৃকে-যাওয়। গণ্ডারের] মেল ট্রেনের মত বেগে আমার পাশ 
দিয়ে ছুটে যেতে লাগল- আমার উপর দিয়ে যে যায়নি এ আমার নিতান্ত 

সৌভাগ্য । ভোরের আলো যখন ফুটল তখন আমার ক্লান্তিতে পড়ে যাওয়ার 
মত অবস্থা । কিন্তু তখনও আমি জলের সন্ধান পেলাম না। 

আরও কয়েক ঘণ্টা চলবার পর আবার আমার পায়ের দাগ চোখে পডল। 

আর আমার কোন আশাই নেই, _এবার বুঝলাম, আমি একেবারে পথ হারিযনে 

ফেলেছি। আরও বুঝলাম যে এখন আর ফেরর পণ ধরেও কোন লাভ হবে 
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না, কারণ এই জঙ্গল ভেদ করার আগেই আমার মৃত্যু হবে। চলেছি আর 
চলেছি-_এ জঙ্গলের যেন শেষ নেই! কখনো হয়ত কোন কাটাগাছের তলায় 

একটা গণগ্ডাবের দেখা মিলেছে । কোন গগ্ডার দৌডে পালিয়েছে, কিন্ত 

যখনই কোন গণ্ডার আমায় তাডা করেছে তাকে গুণপি করেছি, কারণ তখন 

আর তাঁকে এডিয়ে যাবার, বা! দৌডে পালাবার ক্ষমতাটাও আমার অবশিষ্ট 
নেই। যাকে মেরেছি তাকে ফেলে আসতে হযেছে, তার খঙ্জা বা চামড়া 

ছাড়িয়ে নেওষা সম্ভব হয়নি, য্দিও গণ্ডাবেব খঙ্জের দাম গজন্তের চেয়েও 

বেশি-_এক পাউও ওজনের খড্োর দাম এক পাউগ্ড অস্তত। 

আবার যখন রাত্রি এল, তখনও আমি জঙ্গল থেকে বেরোতে পারি নি। 

জগ্রস্তের মত হেঁটে চলেছি, আব য1 কিছু চোখে পডছে বা এ অন্ধকারে 

ধনে হচ্ছে চোখে পডছে, তাকেই গুলি কবছি। আবার যখন দিনের আলো! 

ফুটল তখন আর আমার মাথার ঠিক নেই। কাট[গাছেব ডালগ্তলো আমার 
মুখে এসে লাগছে, টলতে টলতে আমি চলেছি। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি বা কী 

কখছি সে সম্বন্ধে আর তখন কোন ধাবণাই আমার নেই। মারাই যেতাম 

সেদিন যি গপ্ডারের প্রলশ্লাবে ভর। একট! ডোবার সন্ধান না মিলত,_- 

কাদা আর পাকে আর গণ্ডারের বিষ্ঠায় তা পৃতিগন্ধময়। সেখানে গিক়ে লেই 
তরল পদার্থ আক পান করলাম। 

ঘণ্টাছুই সেই ডোবার মধ্যে শুয়ে থাকবার পর একটু স্থস্থ হলাম, আবার 

চল! শুরু কবলাম। সন্ধ্যা এল, কিন্তু তখনও আমার অবস্থার কোন উন্্রতি 

হল না1। সেরাত্রিও তেমনি যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কাটল। সকাল যখন হল 

তখন আমি খিদের জালায় মরিয়া হয়ে উঠেছি, তেষ্টায় পাগলের মত হয়ে 
পডেছি। সীমাহীন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমি টলতে টলতে অগ্রসর হলাম । 

এদিকে আমার বন্দুকের গুলিও ফুরিয়ে এসেছে, বাধ্য হয়েই তাই কোন 
গণ্ডারকে দেখলে পথ ছেডে দিতে হচ্ছে । দুর্বল দেহ নিষে গণ্ডারদের এডিয়ে 

যেতে গিয়ে যতটা পেছিয়ে পডতে হয়েছে, এক ঘণ্টা চলার ফলেও ততটা 

অগ্রসর হতে পেরেছি কি না সন্দেহ । 

এমন সময় হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কি একটা ঝলমল করে উঠল,__ 

রুপোলি তাপ-তরঙ্গের মত। প্রথমটা তা আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। 

আরো কাছে গিয়ে আমি থেমে &ডালাম; তীক্ষ, একাগ্র দৃষ্টিতেন্তাকিয়ে 
রইলাম সেদিকে । রেল লাইন থেকে কাষুলু পর্যন্ত যে টেলিগ্রাফের তার গেছে 
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এ হল সেই তার। সেই তারে লক্ষ্য রেখে আমি জঙ্গল ভেঙে অগ্রসর হলাম। 

তখনও আমার মনে সন্দেহ, এ স্বপ্ন না সত্যি। টেলিগ্রাফের খুঁটির কাছে 
পৌছে আমি হাটু গেডে বসে ফু'পিয়ে ফুঁপিয়ে কানা শুরু করলাম । বেঁচে 

গেলাম এ যাত্রা,_-এবার শুধু রেললাইন ধরে কায়ুলুর দিকে যাওয়া, তাহলেই 
আমার তাবুতে গিয়ে পৌছব। | 

এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা থেকে স্থস্থ হয়ে ওঠার সময়টা আমি নাইরোবিতে 

কাটালাম। শ্বেতাঙ্গ শিকারী হিসেবে ইতিমধ্যে আমার কিছু নাম হয়েছিল। 
কয়েকটা নাচের আসরে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল । এমনি একটা আসরে 

আমার মিস্ হিলডা ব্যাঁনবেরির সঙ্গে আলাপ হয়। তার বাবার নাইরোবিতে 

একট চমৎকার গান বাজনার দোকান ছিল। হিলভাকে আমার মনে হয় 

যত মেয়ে আমি দেখেছি তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী আর শান্ত। আর 

হিলডারও, আমার মনে হল, আমাকে ভালই লেগেছে । কিন্তু তাহলেও, 

যখন তাকে মিসেস হণ্টার হতে অন্থুরে'ধ করলাম আর সে তাতে রাজি হল; 

তখন আমার বিন্ময়ের ীমা রইল না। 

সুন্দরী হিলডার দায়িত্ব ঘাডে পড়ায় এবার আমি ঠিক করলাম শিকার- 
জীবির জীবনের অনিশ্চযত। ত্যাগ করে নতুন করে জীবন আরম্ভ করব। 

স্কটল্যাণ্ডে আমার এক আত্মীয়ের মৃত্যুতে কিছু টাকা আমি পেয়েছিলাম । 
ঠিক করলাম সেই টকা দিয়ে যান পরিবহনের ব্যবসা শুরু করব। নাইরোবি 

দ্রুত বড শহরে পরিণত হচ্ছে, জিনিসপত্রের প্রচুর চাহিদা সেখানে । এ টাকায় 

খচ্চর আর ঘোড়া আর গাড়ি কিনে আমি ব্যবসা শুরু করলাম। কিন্তু ব্যবসার 

আমি কিছুই বুঝতাম না, তাই প্রচুর পরিশ্রম সত্বেও এক বছরের মধ্যেই আমি 
সর্বস্বান্ত হলাম। 

দুঃনংবাদটা হিলডা খুব শাস্তভাবে গ্রহণ করল, ষ্দিও তখন একটি সম্তানের 

শুভাগমনের সময় এগিয়ে আসছে । 

গ্রফুল্প স্বরে হিলডা বললে, “আমি তো অপেক্ষা করেই ছিলাম, কবে 

তোমার পয়স! ফুরিয়ে যাবে । ব্যবসা কন্বা! কম্মিন কালেও তোমার কর্ম নয়। 

যাক, এখন তো পয়সা ফুরিয়েছে, এবার তুমি শ্বেতাঙ্গ শিকারীর কাজ নিতে 
পারবে--তোমার জীবনের যা একাস্ত আকাঙ্া। 

এমপ বিশ্বাস যার উপর, তার আর কীই বা করবার আছে? গেল।ম 
তখন আমার বন্ধু, আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ শিকারী লেসলি সিম্পসনের কাছে। 
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আমার তঙ্ষুনি কোঁন' কাজ চাই এ কথা শুনে আর আমার শিকারিদের 

শিকারে নিয়ে যাবার ইচ্ছে এ কথা জেনে থুতনি চুলকে লেসলি বললে, 
“এইমাত্র ছু-জন আমেরিকান শিকারী এসেছে, তারা সাফারি নিয়ে সেরেঙজেতি 

মালভূমি অতিক্রম করে যেতে চায়। ও অঞ্চলের মাঝামাঝি একট নিভে- 

যাওয়া অগ্নিগিরি আছে, তার নাম ঙরোঙগরো । শোনা যায় সেখানে যেমন 

শিকার মেলে অত শিকার মানুষ আগে দেখেনি কখনো । যতদুর জানি কোন 
কেতাছুবস্ত সফারি ও অঞ্চল অতিক্রম করেনি, যদিও কয়েকজন গজদস্তভের 

লোভে ওখানে গিয়েছিল ; আর এক অদ্ভুত মানুষ, নাম তার ক্যাপ্টেন হাস্ট? 

এ অগ্নিগিরির মুখে একট1 বাড়ি করে বাস করেন। আমেরিকান দু-জনকে 
বলে দিয়েছি তেমন কোন শিকারীর সন্ধান আম।ব জানা নেই,_তবে, 
তুমি রাজি থাকলে যেতে পার।; 

লেসলিকে ধন্যবাদ গিয়ে বাটি ফিরলাম । হিলডাকে বলল।ম, শ্বেতাঙ্গ 

শিকারীর বৃত্তি গ্রহণ করেছি। 

॥ চার ॥ সেরেঙ্গেতি সাফারি 

পরের দিন ওদের হোটেলে গিয়ে আমেরিকান ছু-জনের সঙ্ে দেখা করলাম। 

লম্বা চওডা হাদিখুশি মানুষ তারা, ব্যবসায় সাফল্য লাভ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের 

পশ্চিম অঞ্চলে তাদের বাস। তারা বললে, “ক্যাপ্টেন, এমন টাটক1 অঞ্চলে 

আমাদের নিয়ে চলুন যেখানে এখনে! সব শিকার মেরে শেষ করা হয়নি। 

আমরা চাই ম্মারকচিহ্থ, এজন্যে যদি কিছু কষ্ট করে কোন ডাল জায়গায় যেতে 

হয় তো আপত্তি করব না ।, 

ওদের খুব ইচ্ছে গরোঙগরোয় যায়। আমি ওদের সোজাস্জি বলে দিলাম 
যে ও অঞ্চল সম্বন্ধে আমার কিছুই জান! নেই, তবে, শুনি যে এ অগ্নিগিরির 

মুখটাই নাকি আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে ভাল শিকারের ঘাটি। এই গ্রীন্ষে 
সেরেঙ্গেতি অঞ্চল অতিক্রম করতে হবে, এই ছিল আমার ভাবনা। বিস্তীর্ণ 

সে অঞ্চল, প্রায় মরুভূমির মতই কতকটা, দক্ষিণে কেনিয়া অতিক্রম করে 

শত-শত মাইল পর্ধস্ত চলে গেছে, জানা নেই কোথায় কোরথার জলের দেখা 

মিলবে বা দঙ্গের কুলিদের জন্টে পথে শিকার মিলবে কিনা মিলবে । পথের 

হাণ্টার ৩৭ 



কষ্ট সম্বন্ধে ওদের সাবধান করে দিলাম, বিপদ আপদের সভাবনার কথাও 

বললাম; কিন্তু তা শুনে ওদের উৎসাহ যেন আরও বধিত হল। 

ওদের এই উৎসাহট1 আমার ভাল লেগেছিল বটে, কিন্তু ও অঞ্চলে সাফারি 

নিষে যাওয়ার মধ্যে যে বিপদ আছে সে কথাটাও ভেবে দেখবার মতত। 

উপদেশের জন্যে লেসলি সিম্পসনেব সঙ্গে দেখা করতে সে “একটা চমৎকার 

মতলব ব।তলে দিলে । 

বললে সে “ফুরি নামে এক প্রবোনো হল্যাপণ্ডে শিফারীর কথা আমি 

জানি। অবশ্ঠ গজদত্ত আর গরু ঢুরির ব্যাপারে তার খানিকটা বদনাম আছে, 
কিন্তু তা হলেও যে সামান্ত ক-জনের ও অঞ্চল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, ও হল 

তাদের একজন । ফুরি এখন নাইবোবিতে আছে, হয়ত সে পথপ্রদর্শক হয়ে 
তোমাদের ঙগরোঙ্গরোয় নিয়ে যেতে পারে।: 

ফুরি মানষটি বোগা, চোখে তার ধূর্ত দৃষ্টি। বযসে সে আমার ঠাকুর্দার 

কাছাকাছি । ওর যখন বয়স অল্প ছিল, একট গণ্ডার হঠাৎ একদিন পেছন 
থেকে এসে ওর উরুর মাংসপেশীগলে! এমনভাবে যখম করে দিয়েছিল যে সেই 

থেকে সে খুডিয়ে খুঁড়িয়ে চলে । সেকালের গজদস্তশিকারীদের মত সেও যেমন 

অনেক টাক কবেছে, আবার 'অনেক টাকা নষ্টও করেছে । একট] সাফারিতে 

সাফল্য লাভ করেই সঙ্গে সঙ্গে আবার তার চেষেও বড আর একট? সাফারিতে 

টাকা খাটিয়েছে। যতদিন কপাল ভাল গেছে প্রচুর উপার্জন করেছে, কিন্ত 
তারপরেই আবার কয়েকট1 সাফাগিতে লোকসান দিয়ে আবার সবস্বাস্ত হয়ে 

পড়েছে । এরপর সে গরু চুরি শুরু করে,_গভর্ধেণ্টের প্রহর! এডিয়ে গরু 

তাড়িয়ে অন্ত জেলায় নিয়ে গিয়ে ধেশি দামে বিক্রি করত। নীতিবোধের এই 

শিথিলতা থাকলেও এ কথা সত্যি যে জঙ্গলে চলাফেরার ব্যাপারে তার চেয়ে 

বেশি অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকেরই আছে। তার দ্রিনকাল ভাল যাচ্ছিল না, 

তাই মাত্র কয়েক পাউও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সে আমাদের পথপ্রদর্শকের 

কাজ গ্রহণ করল। 

সেরেঙ্গেতির পথে নাইরোবি থেকে দুশো মাইল দক্ষিণে অরুশা, পেখানে 

গিয়ে আমাদের প্রপ্ততি শুরু হল। প্রথম সমস্যা হল কুলি। কুলি যা মিলল 

তারা হল ওয়া-আরুশ। জাতির ; অপদার্থের দল, যেমন কুঁডে তেমনি ঝগডাটে । 

চাঁষ বাস রুরে খায়, ক!জকর্ম যা তা করে ওদের স্ত্রীলোকের আর পুক্ষষেরা নেশ। 

করে আর পো্ডা হাড আর লাল মাটি দিয়ে ভূতুড়ে সঘ ছবি একে। নিঞেদের 

৩৮ হান্টার 



শরীর চিত্রবিচিত্র করে। ভাগ্যে লেসলি সিম্পসন কুলি-সলে ছুরি বাগিয়ে 
একজন লোককে দিয়েছিল! . লোকটির নাম আন্দোর্পের আর আমি 
সর্বশ্রেষ্ঠ ট্যাক্সিভাখিস্ট ( জীবজন্তব চামভা ইত্যাদি যারা সংরক্ষণ ক. গিয়েছিল, 

বছর কয়েক আগে নিউ ইয়র্কের আমেরিকান মিউজিয়াম অব. স্তা তাকে 

হিস্টরির এক অভিযানে সে এই শিক্ষা পায়। বুঝলাম আন্দোলে! আমা 
অনেক কাজে আসবে, কেবল স্মারক-চিহ্ন রক্ষার ব্যাপারে নয়, অবাধ্য 

কুলিদের সর্দারের কাজও ওকে দিয়ে বেশ চলবে । 

এ যুগের শ্বেতাঙ্গ শিকারীর পক্ষে তখনকার দিনের পায়ে-হাট। সাফারির 

অস্্বিধে আর ঝঞ্চাট উপলব্ধি করা কঠিন। আজকের দিনে ভারি ভারি 
লরি নিয়ে সাফারিতে বেরোনে! হয়, সঙ্গে থাকে প্রচুর সাজ সরঞ্জাম । খাছ্ের 
চিন্ত! থাকে ন! বা প্রচণ্ড রোদের তাপও সহ করতে হয না। দিনে শ-খানেক 

ম।ইল পথ দিব্যি অরামেই অতিক্রম কর। যায়,_-পায়ে হেটে যেখানে তখনকার 

দিনে কুডি মাইল পথ অতিক্রম করাও ছিল অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ। আর, 

সবচেয়ে যা সুবিধে, লরি কখনো! তার মেজাজ-মাফিক চলে ন1। কুলিরা যখন 

তখন কাজ ছেডে চলে যেতে পারে- হয়ত হঠাৎ বৌয়ের জন্তে মন কেমন 
করে উঠল, কিংবা হয়ত জলক্ আর সা হল না। লধির ব্যাপারে তেমন 

কোন সম্ভাবনা নেই। লরির এই স্থবিধের কথা সে-ই বেশি করে বুঝবে অমন 

অসংখ্য কুলিকে নিয়ে ষার কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। 

আমাদের সাফারিতে ছিল দেডশে! কুলি-_এই তিন মাসের জন্তে ঘা! কিছু 

আমদের দরকার সমভ্ভই তাদের মাথায় করে বহন করতে হবে। এ ছাড়াও 

পথে আমাদের শিকার করতে করতে চলতে হবে)_খসদে যাতে ঘাটতি 
না পডে। আফ্রিকার শিকার ব্যাপারটা শুনতে যতই ভাল হোক, শিকারের 

পিছু নিতে সময় লাগে যথেষ্ট । পদে পদে অগ্রগতি ব্যাহত হয়। কখনো বা 

এমন অঞ্চল পথে পডে যেখানে শিকারের একান্ত অভাব। জলও খুব বেশি 

সঙ্গে নিয়ে যাওয়1 সপ্তব নয়, তাই কোথায় জল মিলতে পারে তারও সন্ধান 

রাখ! দরকার । 

সমস্ত মাল ষাট পাউগ্ড ওজনের এক-একটা আলাদা বাগ্ডিল করে বীধা 

হল)-_কুলিরা এতটা করেই মাল বহন করে থাকে। খাবারের ব্যাপারে 

আমার ঝৌক টিনের খাবারের উপর, কারণ ভারি হলেও অনেক নবিধে তাতে । 

তাবু, ক্যাম্পখাট, মশারি, বাসনপত্র, বন্দুক, গুলি, এসব ছাড়াও আমাদের সঙ্গে 

হাণ্টার' ৩৯ 



কষ্ট সন্থন্ধে ওদেল টাটক| রাখার জন্তে অপর্যাপ্ত পরিমাণে হুনের সংগ্রহ। 

বললাম; ঠ্কি বেরোবার আগে ফুরি বললে কুলিদের একটা ভাল করে 
ওদ্নয়ে দিতে, তাহলে ওদের মেজাজ ভাল থাকবে । ওয়া-আরুশাদের 

নিস্ণেল বিশেষ নেই, আর শিকারেও তার! বিশেষ পটু নয়; তাই মাংসের 
শর তাদের প্রচুর লোভ। একটা মন্ত বলদ কেনা হল, কুলির! ভোজের জন্তে 

তৈরি হয়ে নিল আর যেখানে যত আত্মীয় বন্ধু ছিল সকলকে নিমন্ত্রণ করল । 

সকলেই কোন-না-কে।ন ভাবে পরম্পবের সঙ্গে আত্মীয়তাস্ত্রে আবদ্ধ থাকায় 

ও অঞ্চলে যে যেখানে ছিল সবাই ভোজ-সভায় নিমস্ত্বিত হল। 

ভোজ শুরু হবার বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই চারিদিক থেকে অসংখ্য 

মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে আসতে শুরু করল। পুরুষর্দের কোমর ঘিরে তৈলাক্ত 

খাটো কাপড,_ স্থানীয় চিকিৎসকের কাছ থেকে পাওয়া মন্ত্রঃপূত জুজু তাতে 

আকা, যাতে পথে কোন বিপদ আপদ না আসে। স্ত্রীলোকদের শরীরে 

তেল মাখা, আর পরিধানে সামান্য বুনো ফুলের পোশাক | ওদের চেহারা 

সাধারণত বিশেষ আকর্ষণীয় নয়, বিশেষ করে যদি ওরা মাথার খুলির 

অসমানতা জাহির করবার জন্তে মাথা কামিয়ে থাকে । কিন্তু তাহলেও ওদের 

মধ্যে এমন মেয়ে স্বত্তর্পভ নয় যার রূপ আছে, এবং এষন লক্ষণ আছে যা! থেকে 

তাকে সন্বংশজাত বলেই মনে হয়। কুলির! উদ্গ্রীব হয়ে আছে কখন খাছ 

পরিবেশন করা হবে আর এমন বকৃ-বক্ করে চলেছে যে শুনে মনে হয় যেন 

কতগুলো বানর কিচির-মিচির শব্ধ করছে। ওদের ফুতি যত বাডছে ততই 
ওর! পরস্পরকে গালাগালি করছে আর এত ভ্রত কথা কয়ে চলেছে যে 

আশ্চর্য হতে হয়। প্রতিটি কথার পরই ওর] হাসিতে ফেটে পডছে,_ছোট- 

ছোট মেয়েগুলো তে! একেবারে গড়িয়ে পড়ছে হাসির দমকে। 

আমেরিকানদের একজন বললে, 'কুলিগুলোকে দেখে তো৷ ভালই মনে হচ্ছে, 
মনে হয় না ওদের নিয়ে কোনো ঝঞ্কাটে পড়তে হবে । আমারও তাই মনে 

হল। ফুরিকে কিন্ত অতটা নিশ্চিন্ত মনে হল না। এবং ওর সন্দেহ যে অমূলক 
নয়, পরদিনই তা প্রমাণিত হল। পথ চলার পক্ষে ভোরের ঠাণ্ডা সময়টা বিশেষ 

উপযোগী ১ কিন্তু কখন তূর্য উঠেছে, তার অনেক পরে পর্বস্ত কুলিরা আগুনের 

ধারে বসে নিশ্চিন্ত আরামে প্রাতরাশ খেতে ব্যস্ত। কুলিদের সর্দীর আন্দোলো 

তো রেগেই আগুন! কুলিদের কেটলিতে লাথি মেরে মেরে তাদের তাডাতাডি 
করতে বললে । সঙ্গে সঙ্গে কুলির! সবাই ক্ষেপে উঠল, রাগের চে'টে কেউ 
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মাটিতে শুয়ে পড়ে ঘাস চিবোতে শুরু করল, আর বাকি সকলে ছুরি বাগিয়ে 

আন্দোলোকে তেডে গেল। রাইফেলের ভয় দেখিয়ে তবে ফুরি আর আমি 
তাদের নিরস্ত করি। আন্দোলো এই ব্যাপারে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিল, 
ব্ললে এক্ষনি সে নাইরোবিতে ফিরে যাবে । অনেক বলে কয়ে তবে তাকে 
শাস্ত কর] গেল । 

এমনি একটা অশুভ স্চনার পব আমর] ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয়ে নিলাম । 

কুলিরা আধ মাইল জায়গা জুডে দাভালো,_-তখনো তাদের মুখ কালো হয়ে 
রয়েছে । ভাগ্যক্রমে আমরা 'ভারি মোটগুলো বহন করবার জন্তে কয়েকটা 

খচ্চর পেয়েছিলাম, এতে আমাদের বিশেষ সুবিধে হয়েছিল । এ অঞ্চলের জমি 
উচু-নিচু বলে আমরা কোন গাডি সঙ্গে নিতে ভরসা করিনি 

প্রথম দিকটায় আমর] বিশেষ পথ অতিক্রম করতে পারিনি,_ আমাদের 

উদ্দেশ্ট ছিল আমেরিকানদের দীর্ঘ পথশ্রমের জন্তে প্রস্তুত করে নেওযা। তা 

ছাডা সাফারির প্রথম কয়েক দিনে এত রকমের অন্থ্বিধের স্ট্টি হয় আর 

কুলিদের মধ্যে এমন কলহের ্ুত্রপাত হয় যে বিশেষ অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। 

কয়েকজন কুলি তো রাত্রিবেল৷ আমাদের ছেডেই চলে গেল। যতদিন গ্রামের 
কাছাকাছি থাকা হয়, ধরে রাখা ভাল যে কিছু কুলিকে হারাতে হবে। একটা 

ভাল রাঁধুনি পাওয়াও এক মহা লমস্তা হয়ে দাটিয়েছিল। আরুশা থেকে 

একজনকে নিয়েছিলাম যাকে দেখে আমার বেশ ভালই মনে হয়েছিল। কিন্তু 

একদিন সন্ধ্যায় রান্নার তাবুতে গিয়ে দেখি, যে হরিণের মাংস রা! হচ্ছিল তার 

থেকে খানিকট! চবি নিয়ে নিজের গায়ে মাখাচ্ছে। আমার মুখের ভাব লক্ষ্য 
করে সে অপরাধীর যত সেই চধি শরীর থেকে ঘসে ঘসে তুলে আবার রাল্লার 
পাত্রে রেখে দিল । 

আফ্রিক! সম্বন্ধে লিখতে বলে ধারা বলেন সমস্ত দেশটায় কেবল গ্রীম্মগ্রধান 

দেশের যত ছায়াবহুল গাছপালা! আর নদীনালার ছডাছডি, তারা আমাদের 

সঙ্গে এই নিরস্তপাদপ জলহীন বন্ধ্যা অঞ্চলে এলে ভাল করতেন। সমস্ত অঞ্চলট! 

এক অখণ্ড সমতল ভূমি । থেকে থেকে গরম বাতাসের হল্কা এর উপর দিয়ে 

বয়ে চলে। এখানে ছায়ার একাস্ত অভাব। আমাদের জাম! কাপড ঘাসে 

ভিজে গিয়েই তক্ষুনি আবার শুকিয়ে যেতে লাগল, খাকি জামার উপর 

ণখা গেল সনের আস্তরণ পড়েছে। চিৎ কখনো যখন কোন বন্ধ জলে মুখ 

দিয়েছি, সে জল যেমন বিশ্বাদ তেমনি দুর্গন্ধ । কুলির! ক্রমাগত মাংসের দাবি 
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করে চলেছে, অথচ একেই শিকার এখানে অত্যন্ত হুর্লভ, তার উপর মড়কের 

ফলে যেকটি জীবলন্ত এদেশে ছিল তারও একেবারে অস্থিচর্মসার হয়ে পড়েছে। 

চারিদিকে কেবল জন্বঙ্জানোয়ারের সাদ] সাদা হাঁড ছভানেো। সন্ধ্যা হলে 

আমরা ত্বাবু খাটিয়ে শুয়ে পডত।ম, বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর উষ্ণ বাতাসের গর্জন 

শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়তাম । 

এই পরিক্রমার সময অনেকবার আমর] মরুভূমির সেই আশ্চর্ধ ব্যাপার 

লক্ষ্য করেছি-_যার নাম মরীচিকা। দিনের বেলা মাঝে মাঝে বাতাস থেমে 

থাকে, উত্তাপের তরঙ্গ গুলো ৬খন আন্দোপিত অনন্ত শৃঙ্খলের মত যেন বন্ধা! 

অঞ্চলের উপর দ্রিয়ে বয়ে যেতে থাকে । তখন চোখের সামনে সমস্ত অঞ্চলটা 

একটু একটু করে জলে জলময় বলে মনে হয়। যরুভূমির মধ্যে জলহার! 
পথিককে কী সাজ্ঘাতিক মৃত্যু-কবলেই না পডতে হয় তখন ! সাভোর জঙ্গলে ও 
আমার প্রায় এইরকম অবস্থাই হয়েছিল। স্বচ্ছ জলাশয়ের সন্ধানে টলতে 

টলতে এগিয়ে চলে বেচারা, কিন্তু যতই এগোয় ততই যেন তা পেছিয়ে যেতে 

থাকে। মরীচিকার আলোয় শেয়ালের মত ছোট প্রাণীকেও অতিকায় বলে 

মনে হয়, ছোট ছোট হরিণদের মনে হয় বিশালকায় শিঙাল হরিণ এক একটা। 
এই কষ্টকর দীর্ঘ পথ কিন্তু আমেরিকানর1 সহজেই অতিক্রম করল। বলতে 

কি, পথকষ্টটা যেন উপভোগই করল তারা । দিনের পর দিন তারা এগিয়ে 

চপল নিজেদের মধ্যে বা আমার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করতে করতে, আর যখনই 

ভাল শিঙাল গ্র্যা্ট গ্যাজেল চোখে পড়ল, অত্যন্ত উল্লসিত হল। এই গ্রাযাণ্ট 

গ্যাজেলই হল আমাদের প্রথম ল্মারক, স্থৃতরাং ওদের এ পছন্দ হওয়ায় আমি 
খুশি হলাম। গ্যাজেলগুলে! ছিল খুবই বড, কিন্তু তবুও ফুরি সেগুলোর দিকে 

তাকিয়ে হাসল শুধু। বললে,_-“এখনই এই ! দ্াডাও, একবার আগ্নেয়গিরির 

মুখের কাছটায় যাই!; 
একশো মাইলেরও বেশি পথ অতিক্রম করলাম, কিন্তু তবুও ঈগরোঙ্গরোর 

দেখা না পেয়ে আমি চিন্তিত হলাম। কুলিরা কেবলই মাংস আর জলের 

অভাবের জন্তে অন্যোগ জানাচ্ছে আর থেকে থেকে ফিরে যাবে বলে ভয় 

দেখাচ্ছে। যত অগ্রসর হচ্ছি, ততই যেন এ অঞ্চল আরও বিশ্রী হয়ে উঠছে । 
ফুরিকে বলতে সেও সায় দিল--বললে যে কুলিদের আর সামলে রাখা! যাচ্ছে 

না। সে বললে, "তবে, কাল তো৷ আমর! কুক! ঝরনার কাছে গিয়ে পৌছব, 
কদিন সেখামে বিশ্রাম করলেই হবে 1 
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ফুরি যাকে বলছে ঝরনা? আসলে হয়ত তা আরেকটা অমনি কার্মাভ। ছূর্গন্ধ 

ডোবা ছানা আর কিছু নয় যেমনটি দেখে এসেছি, কিন্তু অগত্যা তারই সন্ধানে 
এগিয়ে যাওয়া হল। 

বিস্তীর্ণ নিরস্তপাদপ অঞ্চলের যেন আর শেষ নেই। পরদিন বিকেলের 

দিকে ফুরি থেমে পড়ে যা দেখিয়ে দিল তাঁতে আমার নিজের চোখকেই বিশ্বাস 

করতে পারলাম না। মরুভূমির নোংরা ধূসর বিস্তার অতিক্রম করে দৃষ্টি গিয়ে 
পড়ল এক পান্নার মত সবুজ জলবাশির উপরে,_ম।যাদৈত্যের হাতে যেন 
সবুজ তুলি দিযে আকা ফুরি বললে, 'এ হল জারুকা ঝরনা । পরিষ্কার 

জল আর প্রচুর ডুমুর ফল ওখানে । এ গাছগুলোর ছায়ায় আমর! তাবু 
খাট।বো।' 

মরগ্ানট] চোখে পডতে পথশ্রান্ত কুলির দল উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, 

খচ্চররাও জলের গন্ধ পেয়ে এমন পাগলের মত সেদিকে ছুটে গেল যে ধরে 

র/খাই দায় হয়ে উঠল। গাছগুলোর কাছাকাছি হতেই সমস্ত সাফা 

অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হয়ে পডল | আমরা ছায়াঘেরা অঞ্চলে গিয়ে পৌছলাম। 1০ 

প্রথর তাপ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না, বাতাস শীতল, ন্গিগ্ধ। গোছের 
লম্বা লম্বা গু'ডির তলা দিয়ে কাকচচ্ষু জলের স্রোত বয়ে চলেছে। ছ্দই জল 
পান করে আর রোদে-পোডা মুখে দিয়ে আমরা তীরে শ্বয়ে পডে সেই +অপূর্ণ 
শোভা লক্ষ্য করতে লাগলাম। ঘা, 

অসংখ্য পায়রা ডুমুরের ফল খেয়ে চলছিল । আমেরিকানর! শিকার করল 

ঘণ্টাখানেক, আর কুলির! তাবু খাটাতে ব্যস্ত রইল। পায়রার! অত্যন্ত ভ্রুত- 
গতি)-_উডপ্ত পাখি মারার হাত পরীক্ষা করার বিশেষ উপযোগী | জলে একটা 

জলহস্তীর মাথা দেখা দিল, অথচ জল এত কম যে তার সমস্ত শরীরট! জলের 

নিচে ভোবে কি না সন্দেহ । কী করে যে জলহভীরা এখানে এল বোবা গেল 

না। কুলিদের আহারের জন্যে একটা জলহস্তী মেরে দিলাম । আশ্চর্য অল্প 

সময়ের মধ্যেই সমস্ত মাংস নিঃশেষ হয়ে গেল। 

দশ দিন এখানে রইলাম আমর1। বিশ্রাম করে, আর পথ চলার সময় যত 

চোট লেগেছে তার শুশ্রা করে কটা দিন কাটল। একদিন ভোরে আমরা 
ভারাক্রান্ত মনে এই মনোরম পরিবেশ ছেড়ে গ্গরোঙ্গবোর অগ্রিমুখ লক্ষ্য করে 
বেরিয়ে পভডলাম। 

ক-দিনের কঠোর পথশ্রমের পর নিভে-য|ওয়] অগ্নিগিরির লগ্বা লঙ্কা গাছের 
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প্রেণী আমাদের চোখে পডগ । সমতল ভূমি থেকে জরোঁরোর উচ্চতা ন-হাজার 

ফুট, তার মুখ কু়াসায় ছাওয়া। অগ্নিগিরির দক্ষিণ অঞ্চলে একটা ছোট নদী, 

সন্ধ্যার দিকে আমরা দেখনে পৌছে তাবু খাটালাম। এ যেন কোন গ্রীন্মপ্রধান 
দেশের রূপকথার রাজ্য ! চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ, গ।ছের ভালে ভালে 

যুক্ত হয়ে মাথার উপর প্রকাণ্ড ছাদের স্থষ্টি হয়েছে | বড-বড গু'ডির মধ্যে দিয়ে 
র$উ-বেরঙের কত পাখি উড্ে বেডাচ্ছে। বিশেষ করে ভাল লাগছে কদলীভৃক 

অপূর্ব পাখিগুলে! | ঘের শীল রঙের শরীরে রক্তবর্ণ তাদের ডানা । মাথার 
উপর ডালে ডালে বানরের লম্ঝম্ফক আর কচকচানি। হাতি, গণ্ার অর 

সিংহেরও অজন্র চিহ্ন সর্বত্র । 

সেদিন সন্ধ্যায়'অ।মর1 আগুনের পাশে বসে আছি, অন্ধকার থেকে সিংহের 

বিরক্তিস্থচক গর্জন ভেসে আসছে । খচ্চরের দল মহাভয়ে বিকট চিৎকার 

শুরু করল, পালাবার চেষ্টায় দডিতে টান দিতে লাগল । আগুনের বৃত্তাকার 

আলোয় ফুরি আর আমি আরে! মজবুত করে তাদের বেঁধে রাখলাম । ফুরি 
বল্ল সিংহ পারতপক্ষে বেঁধে রাখা জন্তকে আক্রমণ করে না, সে চেষ্টা করে 
য|তেট সে ভয় পেয়ে অন্ধকারের মধ্যে ছুটোছুটি করে, তখন সিংহ আক্রমণ করে 

তাকে ।এ আমার কিন্তু বিশ্বাস, সিংহদের কাছে থিদের চেয়েও কৌতুহলই 
মধিক * গ্রবল। সিংহ অত্যন্ত কৌতৃহলী প্রাণী। সিংহের দল সাধারণত কয়েক 
গর্ট দ-মাইল সমচতুকফ্ষোণ জায়গা অধিকার করে থাকে। এজায়গাটাকে তারা 
মনে করে তাদের নিজস্ব এলাক1। মানুষ যখন এখানে এসে পৌছয়, সিংহের! 

এই অজানা জীবদ্দের দেখবে বলে এগিয়ে আসে । 

শুয়ে পডবার পরে আমি তাবুর চারিদিকে সিংহের পাদচারণার শব 

শুনছিলাম। পায়চারি করছে আর দীর্ঘশ্বাসের মত শব করছে--ওদের গভীর 

নিশ্বাসের শকও কখনো কখনো আমার কানে আসছে, কিন্তু তবুও ওরা 

আশ্ডনের ধারে দেঁধে-রাখা খচ্চরগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পডেনি, কৌতুহল 
চরিতার্থ হতে শেষ পর্যস্ত চলে গেছে। 

আমেরিকানদের ইচ্ছে কজির সঙ্গে রিভলভার বেঁধে ঘুমোয় । এই মারণাস্টি 
আমেত্রিকানদের অত্যন্ত প্রিয়, অথচ আমি কখনও এন মধ্যে কোন সৃবিধে 

দেখতে পাই না। এমন কোন রিভলভার ঠতরি হয়নি যাতে করে হয়ত 

গণ্ডার ব। সিংহের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব | তাব্র উপর আবার এ দিয়ে 

নিভূ'ল গুলি করাও প্রীয় অনভ্ভব বলতে গেলে, কারণ পেছনদিকট। বেরিয়ে 
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না থাকায় কাধের সঙ্গে লাগিয়ে লক্ষ্যস্থির করা যায় না, ফলে হাত কাপতে 
থাকে। তবে, এমন অনেক আমেরিকানও আছে দেখেছি ষারা অনেক কালে 

অভ্যাসের ফলে রিভল'ভারের ব্যবহারে খুব বপন হয়ে পড়েছে । 
পরদিন ভোর থেকে আমাদের অশ্রিগিরি আবোহণ শুরু হল। শিকারের 

চিহ্ন ধরেই অগ্রসর হওয়া! গেল, কারণ পাহাডে জঙ্গলে পথ খোজার ব্যাপারে 

জীবজস্তর। অতান্ত নিপুণ,_সবচেয়ে সহজ পথটা ঠিক তার! আবিষ্কার করবে । 
তা সত্বেও সেই বাশ আর সিমোসার ঝোপের খাঁডাই বেয়ে চলতে চলতে 

কুলিরা বেজায় হাপাতে শুরু করল। নিভে যাওয়। অগ্নিগিরির মুখে যখন এসে 

গৌছলাম, বিকেল তখন গড়িয়ে গেছে । 
ক্রেটারেব মুখে পৌছে নিচের গভীব গহ্বরেব দিকে তাকিয়ে নিশ্চল দ্লাডিয়ে 

রইল সবাই। ঘের] মুখটার অপর প্রান্ত ওখান থেকে পনেরো মাইলের কম 
হবে না। হ্গরোঙ্গবোর সম্বন্ধে যত গল্প শুনেছি, এ বিস্তীণ লবুজ এলাকা জুড়ে 

অসংখ্য জীবজন্তর যে দৃশ্ঠ এখন আমাদের চোখে পডল সে তুলনা কিছুই 

নয় তা। সমস্ত ক্রেটারটা জুডে গিজ-গিজ কবছে শিকার । হ|জার হাজার 

পশ্তর চারণক্ষেত্র এই প্রাস্তবের সমস্ত ঘাস যেন কে শুন্দবভ।বে ছেঁটে দিয়েছে । 

চারিদিকে কেবল জন্ত আর জঙ্ত-_যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যা, জন্ততে জন্ততে যেস 
সাদা আর বাদধামির মাখামাখি । জেব্রা, এল, জিগাফ, টোপি, ওয়।টারবাঁক, 

রীডবাক, বুশবাক, স্টেইনবক, টমসন গ্যাজেল, গ্র্যান্ট গ্যাজেল, ইমপালা, 
ডুইকাব, অরিবি আব আন্ট্রি--অসংখ্য, অসংখ্য! শ্বেতাঙ্গদের আবির্ভাবের 
পূর্বে সমস্ত আফ্রিকাগই দৃশ্ঠ ছিল এইপকম। যত রাজ্যের শিকার শব এখন 

এই নিরালা ক্রেটারে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। 

আমেরিকান দু-জন এই দেখে এমন কাও শুরু করল, যেন ছোট ছোট 

ছেলেদের হঠাৎ মিঠাইযের দোকানের ভিতরে ছেঁডে দেওয়া হয়েছে । সমানে 

ওরা গুলি চালিয়ে গেল, থামল কেবল খন আর গরম রাইফেলে হাত দিতে 

পারল না। দিনের মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা যেন ওদের হত্যার নেশা চত্বিতার্থ 

করার পথে নিতান্ত অকিফিৎকর | চামডা আর শিং সংগ্রহের ব্যাপারে ওদের 

যেন শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। গুলির নেশা তখন ওদের প্রেয়ে বসেছে। 
পরে জেনেছিলাম, নিজেদের দেশে শিকারের ব্যাপারে অনেক বাধা নিষেধের 

নিগড থাকায় প্রথম আফ্রিকায় এসে শিকারের প্রাচুর্য দেখে আমেরিকানরা 

অমনিই হয়ে উঠে। 
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নৃতনত্বের উত্তেজনা স্তিমিত হতে তাদের ঝৌক হল এমন একটা কিছু 

প্মারক নিয়ে যাবে যা হবে পৃথিবীর রেকর্ড । বলতে কি, প্রতিদিন প্রা তরাশের 

টেবিলে রোল্যাণ্ড ওয়ার্ডের “রেকর্ডস্ অব্ বিগ গেম' (বড শিকারের রেকর্ড- 

সংগ্রহ ) বইটা দেখে দ্বেখে আমার বিরক্ত ধরে গিয়েছিল। বিশেষ করে 

চমৎকার হল ক্রেটারের ইমপলাগুলো। দিনের পর দিন আমাদের কাটল 

বাইনোকুলার দিয়ে এমন একটা জন্তব সন্ধানে যার মাথাটা রেকর্ড হওয়! সম্ভব । 
শেষ পর্যন্ত দেখা গেল একট1)_-চমতকার একটা জ্ত, শিংছুটো! তাখ মনে হল 

তিরিশ ফুটেরও বড। তার পাশেও ছিল একটা চমৎকার পুরুষ ইমপালা, যদিও 
ওর চেয়ে সেটা সামান্য ছোট । একজন শিকারী ভা করে লক্ষ্য স্থির করে গুলি 

ছুড়ে দিল। কিন্তুহ্রায়, মারা পড়ল, ছোট জন্তটা। কী দুঃখের কথা! তার 

লম্বা, বাকাঁনো শিংছুটো যতরকম ভাবে সম্ভব মাপা হল, কিন্তু কোনমতেই 

সেটা আটাশ ইঞ্চির বেশি হল না। স্মারক হিসেবে অপূর্ব সন্দেহ নেই, কিন্তু 

তাহলেও রেকর্ড তো! নয় ! একেই বলে শিকারীর ভাগ্য! এবিষয়ে আর 

কিছুই করা যায় না। 

ভোরের দিকে শিকারে বেরিষে প্রায়ই দেখতাম কোন আকাশিক়া! গাছের 

ছায়ার একটা দিংহ রয়েছে। অপূর্ব এই ক্রটারের সিংহ,__সাইজ বা কেশবের 
দিক দিয়ে আমার মনে হয না এব তুলনা আফ্রিকায় আর কোথাও আছে। 

চমত্কার এখানকাব জলবাযু, তার উপব জীবজস্তর খাছ্যও অপর্ধাঞ্ধ, স্থতরাং 

ওদের এই অতিকায় আকৃতিতে আশ্চধ হবার কিছু নেই। শিকাবিদেব খুব 

ইচ্ছে কয়েকট1 সিংহ শিকার করে এবং আমারও এতে উৎসাহের অভাব ছিল 

না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখ! গেল যে ক্রেটারের খোল মেঝেয় শিকার 

করা আর ভোঙ্গায় শিকাপন করার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য । 

আজকের দিনে শিকারিরা মোটরে করে একদল সিংহের নিকটবর্তী হয়ে 
নিবিস্বে ছবি তুলতে পারে, কারণ সিংহ মোটরগাডিকে ভয় করে না। কিন্ত 
ক্রেটারের যেঝেয় ছোট ছে।ট ঘাসের মধ্যে সিংহ শিকার ব্যাপারটা একেবারে 

অন্ত রকম। সিংহের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত তীস্ষ, একবার চোখে পডলে ওরা ঠিক 
মান্ষের নডাঁচডা বা] ধীরে ধীরে এগিয়ে আস। লক্ষ্য করে থাকে । যদি ব| শুয়ে 

পেটে ভর করে অগ্রসর হ্বাবু চেষ্টা করা যায়, সিংহও উঠে বসে ভাল করে 

লক্ষ্য রাখে । অনেকটা ঘুরে গেলে হয়ত তাকে এডিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে 

পারে, কিন্তু তখনও পরিস্থিতি সিংহের অন্কৃলে থাকায়, যেই সে গুলির পান্জরার 
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মধ্যে গিয়ে পৌছয় সঙ্গে সঙ্গে উঠে পেছিয়ে যায় সিংহ । আর প্রকবার যা 

সে চলতে শুরু করে তাহলে আর কোন আশাই নেই, কারণ আশ্চর্য তার 

লুকোবার ক্ষমতা । এমন ছোট ছোট ঘাসের যধ্যে সিংহকে লুকিয়ে থাকতে 

দেখ গেছে যে অমন জায়গায় যে কোন খরগোসেরও লুকিয়ে থাকা সম্ভব, এ 

কথাও বিশ্বাস কর! কঠিন। 
কীভাবে অগ্রসর হওয়। উচিত এ বিষয়ে ফুরির সঙ্গে যুক্তি করলাম। দেখা 

গেল, সবচেয়ে সহজ উপায় হল আমাদের শিকারীদের একজনের উটপাখির 

চামডায় সেজে এমনভাবে সিংহদের কাছে যাওয়। যাতে তার গন্ধ সিংহেরা 

না! পায়। মতলবটা চমৎকার মনে হল। একট উটপাখি গুলি করে 

আন্দোলোকে বললাম তার ছাল ছাডাতে। তার অর্ধেকটা কজ হয়ে গেছে, 

এমন সমধ ফুরি এগিয়ে এল । বললে, “একটা কথা মনে হল। উটপাখি ষে 

সিংহের প্রিয় খাগ্ভ !, 
আবার নতুন করে আলোচশার পর ঠিক হল, এভাবে নয়, অন্ত কোন 

উপায় গ্রহণ করতে হবে। 

এবার টোপ দেবার চেগ্টী হল। ঠিক হল ফুরি বা আমি একটা 

আপণ্টেলোপ মেরে সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে যাব এমন একটা ঝোপের 

আডালে যেট। কোন সিংহের দিনের বেলার আড্ডা হওয়া সম্ভব । পেট চিরে 

পেটের গ্যাস বের করতেই প্রচুর গন্ধ খেরোবে, আর এমন জায়গায় সেট ফেলে 

রাখা হবে যেখান থেকে গন্ধটা ঠিক পিংহদের কাছে পৌছোর। সন্ধ্যাবেল] 
এমনি কয়েকটা টোপ ফেলে আমর] পরদিন সকালে গিয়ে দেখব সিংহ 

এসেছিল কি না। 

টোপে কোন জন্ত এসেছিল কি না এটা বুঝতে পারা কঠিন নয়। সিংহের 
সবচেয়ে পছন্দ পাজরার উপরের নরম হাডগুলো, তাই প্রথমটা! সেগুলো 

থাওয়াই ওর পক্ষে স্বাভাবিক । দপিংহের আরও একটা অভ্যাস হল শিকারের 

কাছেই প্রত্ব করা আর তারপরেই পেছনের পা দিয়ে খুব জোরে জোরে 
মাটি অচড়ানো- সে দাগ খুব স্পষ্ট হয়েই ফুটে ওঠে। চিতাবাঘেরও স্বভাব 

প্রায় সেইরকম, তবে, সে কোন থাবার চিহ্ন রাখে না। হায়েনা খাওয়ার পর 

ভাঁঙা ভাঙা হাড় ফেলে রাখে আর তার পায়ের চিহও ফুটে ওঠে। 

খুব সাবধানে লক্ষ্য করা হয় সিংহের কোন কেশর শিকারে লেগে আছে 

কি না, কারণ তাঁ থেকে সিংহের গায়ের রঙ আন্দাজ কর! হয়ে থাকে । ষে 
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নিংহের কেশর কালো তার চাহিদাই সবচেয়ে বেশি। ক্রেটারের সিংহের 
কেশর কথন! কখনো! তাদের পা পর্যস্ত লম্বা হতে দেখা গেছে। 

দুর্ভাগাবশত এ অঞ্চলে মুর্দাকবাসের এতই প্রাচুর্য যে সিংহ টৌপের কাছে 
যাধার স্থযোগ আদৌ পায় কি না সন্দেহ। দিংহ এসে পৌছবার আগেই বনেব 
মুর্দাফরাস হায়েন৷ আর শিয়ালর1 এসে সমস্ত মৃতদেহ খেষে পরিষ্শর করে রাখে, 

আর দিনের বেলা আর-এক মুর্ঘ(ফরাস শকুনের পাল এমনভাবে তা ঘিরে রাখে 

যে কেবল শকুনেব কালে! কালে। ডানার ঝ/পটা আর লম্বা লম্বা সরু গল! ছাডা! 
আর কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। কৃচিৎ কখনেো। কোনো হাষেন! হয়ত এই 
ভিডের মধ্যে লাফিয়ে পডে তাব দেহের ভারে একটা জায়গা করে নেষ, 

আবার এমনও কথনে| দেখা গেছে যে শকুনদের পাশাপাশি চিতাবাঘও 
ভোজনে ব্যস্ত। এও লক্ষ্য কবেছি যে কোন চিতাবাধ খাওয়া! শেষ করে একটা 

শকুনকে ধরে নিয়ে চলে গেছে, -ভোজেব শেষ পদ হিসেবেই হয়ত। 
টৌপেব উপর এমন কষেকটি মুর্দীফরাস থাকা অবশু একপক্ষে ভাল, কারণ 

এতে সিংহের সাহস বাডে। শেয়ালেব হুকাহুয়া আর হায়েনার ইউ-এ-ইউ 
ডাকে সিংহ আকষ্ট হয়, কিন্তু যে অঞ্চলে মুর্দাফরাসের সংখ্যা এত বেশি যে সিংহ 
গিয়ে পৌছবাখ আগেই সমস্ত শেষ হয়ে যায়, সেখানে টোপ ফেলা নিরর্থক । 
কাটা দিয়ে টোপ চাপা দেবার চেষ্টাও করে দেখা গেছে, কিন্ত যত পুরু করেই 
কাটা ভাল চাপানে! হোক, মূর্দাকরাসের দল ঠিক সে সমস্ত সরিয়ে ফেলে ।  » 

শিকারেব দিকে সন্তর্পণে অগ্রসব হওয়] বা টোপ ফেল! দ্ুইই যখন ব্যর্থ হণ, 
ফুরি আর আমি ঠিক করলাম এই সিংহদের অভ্যাস লক্ষ্য করে দেখব, 
যর্দি তাতে কোন উপায় উদ্ভাবন করা যায় যাতে আমাদের শিকারিরা গুলি 
করার স্থযোগ পেতে পারে। বেশ কয়েকদিন লক্ষ্য করার পর ফুরি বললে, 
'রাত্রিবেলাই দেখছি সিংহের! শিকার করে আর সেই শিকার খেয়ে থাকে, আর 

ভোর হক্জে নলখাগড়ার ঝোপের আডালে তাদের ডেরায় ফিরে যাঁয়। শিকারী 

ছুজন কোন ঝোপের আভালে লুকিয়ে থাকলে হয়ত সিংহের ফেরার পথে তাকে 
গুলি করতে পারে ।; 

এ মতলব পরীক্ষা করে আমরা সাফল্য লাভ করলাম। কয়েকদিনের 

মধ্যেই চমৎক।র চারটে সিংহ শিকার কর] হল। তার মধ্যে তিনটের হুল 

কালে! কেশব, আর বাকিটার কেশর হল প্ল্যাটিনাম আর কমলা রঙের | 

বিরাট সে সিংহ, সে পর্বস্ত আমি যত স্মারক দেখেছি সে সমস্তর দের়া। 
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এই! সাফারির সাফল্যের জন্তে আমি ফুরির কাছে বিশেষভাবে কতজ্জ। 

যেমন স্তবাক্ষ তার বুদ্ধি, বন্দুকের লক্ষ্যও তেমনি নিতূলি। আমাদের শিকারীর 
একটা সিংহ শিকার করায় ছেলেদের বললাম সেই সিংহের ছালটা একট' 

খচ্চরের পিঠে বেঁধে দিতে তাবুতে নিয়ে যাওয়ার জন্তে। চামডাটা খন তার 
পিঠে বাধা হচ্ছে তখন পর্যস্ত সে কিছু লক্ষ্য করেনি ; কিন্তু ছেডে দেওয1-মান 

সে পাগলের মত দৌড়োদৌডি শুরু করল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পিঠের বোবা 
বেডে ফেলে দিয়ে ছুটল ক্রেটার পার হযে । মনে হল, হারালাম বুঝি সেটাকে । 

কিন্ত কয়েকর্দিন পরেই দেখা গেল সে একপ।ল জেব্রার সঙ্গে ঘুরছে--যেন 
কতদিনের পুরোনো বন্ধু। ছেলের ধরতে যেতেই সেও জেব্রার দলের সঙ্গে 

পালালো । ফুরির কথ শুনে তখন আমর] বাকি খচ্চবগুলোর পেছনের ছু-পা 

বেঁধে ছেডে দিলাম, আর দূর থেকে স্বঞ্তিদের দেখা পেয়ে পালনে! খচ্চর 

অপন1 থেকেই ফিরে এল। 

এই ক্রেট|রের জঙ্গলে হতি আর গণ্ডাব শিকারের ব্যাপারেও আমর! ফুরির 

প্রচুব সাহাধ্য পেয়েছিলাম। হরোঙ্গরোয় যে এত বড বড শিকার পাব তা 
আগে থেকে আন্দাজ করতে পারি নি, তাই তাব উপযুক্ত গুলি আমরা খুব 
বেশি আনি নি। যে গুলি আমাদেব ছিল, হাতি ঝ1 গণ্ডারের মে]টা খুলি ভেদ 

করার পক্ষে তা যথেষ্ট নয় । এ সমস্যার ও সমাধান ফুরি করল গুলিগুলে! খুলে 

খুলে সেগুলোর সফট্ পয়েণ্ট উল্টোমুখ করে বপিয়ে। এর ফলে গুলির নিকেল 

করা দিকট। সামনে থাকায় তা হাতি বা গণ্ডার শিক।রের পক্ষে যথেষ্ট হল। 

এতদিনেও আমরা ক্যাপ্টেন হাস্টের কোন খবর পাই নি। ক্যাপ্টেন 

হাস্ট হলেন একমাত্র ইংরেজ ধার এই ক্রেট।রে একট। ছোটখাট গোলাবাডির 

মত ছিল। আমরা! তখন ঙগরোগগরোয় আছি, আরুশার ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের 
একজন রানার একট! খবর নিয়ে এল । এই গরমে সে এতটা পথ পায়ে হেঁটে 

এসেছে, পথে কোথাও জলের চিহ্নমীত্রও নেই । একট! চেরা লাঠির মাথায় করে 
সে খবরটা! নিয়ে এসেছে । কমিশনার আমায় লিখেছেন ক্য।প্টেন হাস্টের 

মৃত্যুর তদন্ত করতে আর তার জিনিসপত্র সব আরুশায় নিয়ে যেতে। 
ক্যাপ্টেন হাস্টের গোলাবাড়িতে গিয়ে দেখি, ছেলের! সব সেখানে চুপচাপ 

বসে রয়েছে কাজের কোন নির্দেশ না পেয়ে । তাদের সর্দার বললে, “ক্যাপ্টেন 

দিন-দশেক হল একট! হাতির কবলে পডে মার! গেছেন। কাধে, গুলি খেয়ে 

আহত হাতিটা একটা ঘন ঝোপের মধ্ো পালিয়ে যায়। আর তার পথ 
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- আটকাবার জন্তে ক্যাপ্টেন উন্টোদিক দিয়ে অগ্রসর হন । একেবারে হসবহের 
মুখোমুখি পড়ে যান তিনি। ব্রাইফেল তোলার সময় পযস্ত তিনি 

সঙ্গে সঙ্গে হাতিটা তাকে শু'ভে জড়িয়ে ধরে ।, 

ক্যাপ্টেনের প্রধান অনুচর বললে, “হাতিটা ক্যাপ্টেনকে নিকটবর্তী একটা 

গাছের কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে গাছের গুড়িতে আছাড মারে । বাওয়ান। 

চিৎকার করে উঠতেই আবার এক আছাড। বাওয়ান দ্ধিতীষবার চিৎকার 
করে ওঠেন, হাতিও আবার তাকে সেই গাছের সঙ্গে আছাড মারে, এবার 

আগের চেয়েও বেশি জোরে । এরপর আর বাওয়ানা কোন শব্ধ করেন নি, 

হাতিও তাকে ফেলে চলে যায়।; 

ছেলেটির এই কাহিনী অবিশ্বাস করবাব কোন হেতু নেই। 
ক্রেটারের কাছেই একট ছোট খডে ছাওযা কুটিরে বাস করতেন 

ক্যাপ্টেন হাস্ট। কুটিরেব সামনের বারান্দায় বসে তিনি সন্ধ্যাবেলা জীবজন্তর 

যে সমারোহ দেখতে পেতেন, মানুষের পক্ষে সৃদুর্গভ সে দৃণ্ত | লরেঙগরোর 

জলবাষু অপূর্ব । বিষুবরেখা খেকে মাত্র কযেকশো মাইল দুবে হলেও উচ্চতার 

জন্তে এখানকার আবহাওয়া শীতল ও স্ষিপ্__চিরবসন্ত এখানে, শীতের ব] 

গ্রীষ্মের প্রাবল্য এখানে অনুভূত হয় না। চারিদিকে শিকাগের প্রাচুর্য, আর 
কুটিরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে এক ঝিরঝিরে ঝরনা । বনেও ফলের অভাব 

নেই। মানুষ এখানে স্বর্গহখে বাস করতে পারে । চারিদিকে তাকিয়ে মনে 

হল, জীবনের বাকি দিনগুলে। দিব্যি আরামে এখানে কাটিয়ে দেওয়া যেতে 

পারে। 

ক্যাপ্টেনের সম্পত্তি বলতে ছিল যংসামান্ই । তার মধ্যে ছিল একপাল 

উটপাখি, কাটার ঝোপে ঘেরা একটা জায়গায় তাদের ব্যবস্থা হয়েছিল । 

মনে হয় উটপাধির পালকের ব্যবসার কথা ক্যাপ্টেনের মনে ছিল। পাথিদের 

মুক্তি দেবার জন্যে দরজাটা খুলে দিলাম, কিন্তু কিছুতেই তারা ওধান থেকে 

বেরোতে রাজি হল না। তাদের বের করার জন্তে শেষ পর্যন্ত আমায় তাদের 

ডেরায় আগুন দিয়ে দিতে হল। কিন্তু বোকা পাধিগুলে! আগুন নিভে যেতেই 

আবার ফিরে এসে গরম ছাইয়ের উপর গিয়ে দাভাল। শেষ পর্যন্ত তাদের কী 

হল জানি না, তবে, তাদের হাবভাব দেখে মনে হল যে না খেতে পেয়ে মরতে 

হলেও তারু। ওখান থেকে নড়তে রাজি নয়। 

এর চেয়েও বড় সমশ্তা হল ক্যাপ্টেনের সিধহ-শিকারের জন্তে পো! 
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টামৎকার অস্ট্রেলিয়ান ক্যাঙার-হাউগুগুলোকে নিয়ে । এই প্রকাণ্ড হাউওগুলোর 
রিঙ্গে বড় বড কর্কশচর্ম গ্রে হাউণ্ডের স্বাদৃশ্ঠ আছে। এদের অবস্থা বিশেষ সঙিন, 
«চারণ প্রভুর মৃত্যুর পর থেকে কেউ এদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। এদের 

খাওয়। দাওয়ার ব্যবস্থা করলাম । এরাও যেন কেমন করে বুঝতে পেরেছিল 
যে আমি তাদের প্রতি প্রসন্ন, তাই যেখানেই যাই তারা আমার পিছ 
ছাডল ন1। 

আমার শিকারিদের ইচ্ছে নয় ক্যাপ্টেন হাস্টের মালপত্র নিয়ে আকরুশামগ 

ফিরে যায়; তাদের মতলব হল সেরেঙ্গেতি পার হয়ে পুবমুখো হয়ে তাবোর! 

পর্যন্ত গিয়ে সেখানে ট্রেন ধরাঁ। ওদের ইচ্ছেই অধশ্ট আমায় মানতে হবে, 

তাই ফ্কুরি আর আমি ঠিক করলাম, তাবোর] পর্যন্ত ওদের সঙ্গে গিয়ে ওদের 

ট্রেনে তুলে দেব, তারপর ফুি ওখানে থেকে যাবে ম্মারকচিহ্গুলো রওনা! করে 
দেবার জন্তে আর আমি কুলিদের নিয়ে ছগরোঙ্গরোয ফিরে ক্যাপ্টেন হাস্টেরি 

মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে আরুশায় ফিরব । 

ক্রেটারের পূর্ব প্রান্ত ধরে সেরেঙ্গেতি পার হয়ে তাবোরা পধস্ত পথে কোন 
উল্লেখষোগ্য ঘটণ] ঘটেনি । সেখানে আমাদের শিক|রিদের কাছে বিদায় নিম্নে 

আমি কুলিদের নিয়ে হরোঙ্গারোয় যাব!প পথ ধরলাম, প্রধান কুলি 

আন্দোলোকে রেখে এলাম যাতে সে ম্মারকগুলে। রওনা করে দেবার ব্যাপারে 

ফুরিকে সাহায্য করতে পারে । ফুরির শেষ উপদেশ হল, লক্ষ্য পাখতে হবে 

যাতে কুলিদের কখনো মাংসের অভাব না হয়, তাহলেই আর তার। কোণরকম 

বঞ্চাটের স্থষ্টি করবে না। এই অমূল্য উপদেশের সারবর্তা উপলব্ধি করতে 
আমার দেরি হল না। 

জরোঙ্গরোয় পৌছে আমি ক্যাপ্টেন হাস্টের কুটিরে কয়েক দিন কাটালাম 

আর ইতিমধ্যে প্রস্তত হয়ে নিলাম আরুশ। সফরের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার জন্তে। 
ক্যাঙারু-হাউগুগুলো! চমৎকার হয়ে উঠেছিল, ওদের নিয়ে কয়েকটা দিন 

শিকারের লোভ সামলাতে পারলাম না। সিংহ-শিকারের ব্যাপারে কুকুরের 

ভূমিকাই বলতে গেলে প্রধান । সমতল অঞ্চলে কোন সিংহের দেখ! পাওয়াযান্ত্ 

কুকুরের পাল তাকে তাড়া করে, চারিদিক থেকে ঘিয়ে ফেলে তার পালাবার 
পথ বন্ধ করে দেয়। কুকুরের তাড়ায় সিংহকে এমন ব্যস্ত থাকতে হয় ষে 

শিকারী তাকে মাত্র কয়েক গজের ব্যবধান থেকেই গুলি কর্মর স্থযোগ 
পেতে পারে। যে কুকুর চালাক সে কখনো সিংহের একেবারে কাছে যায় না, 
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তীর মারাত্মক থাবা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চরে। সিংহ আক্রমণ 
কর! মাত্র কুকুর তাকে পথ ছেঁডে দেয়, তারপর সুযোগ বুঝে সিংহকে জাডা 

করতে থাকে আর স্থবিধে পেলে পেছন থেকে কামড পর্যস্ত লাগাতে ছাডে 

না যতক্ষণ না ফিবে ঈডায় সে। ভাল ভাল পাচট। সিংহ আমি শিকার 

করলাম, কারণ আমি জানতাম এদেব ছাল নাইবোবিতে ভাল'দামে বিকোবে | 

এ কথা তখন মনে হয়নি ষে এমন দিনও আসতে পাবে যখন বহুমূল্য শিকাপী 
জন্ত হিসেবে সিংহ-শিক।ব নিষিদ্ধ হবে। তখনকার ধিনে সিংহকে এক মাবাতুক 

ও অনিষ্টকব প্রাণী হিসেবেই ধবা হত। 

অবশ্ত সিংহেবাও যে তাব প্রতিশোধ নেয়নি তা নয়। ব্যাপাবটা 

ঘটেছিল ক-ধিন পবে। আমি তখন আরুশাব পথে বেরিয়ে পড়েছিণাম। 
ক্যাপ্টেন হাস্টেরি সম্পন্তিব মধ্যে ছিল অণেক গুলো ছুধেব পাত্র__পূর্ব-আফ্রিকায 

সেগুণেব দাম অনেক। এই পাত্রগুলো আমবা খচ্চবেব পিঠে বেঁধে 

নিয়েছিলাম। সেবেঙ্গেতিৰ সমতপ ভূমিতে পৌছতে এত অসহ গবম হতে 
ল।গল যে বাই অনুবেধ কবল দিনে বিশ্রাম কবে রাত্রে পথ চলতে । 

অনিচ্ছাসতেও অ|মাদেব তাতে বাজি হতে হল, যদিও রাত্রে পথ চলা সম্বন্ধে 

আমার মনে সন্দেহ ছিল যখেষ্ট। ধিশেব বেলা গবমেব সময় বিশ্র।ম কথে 

সন্ধ্যা বেড়িয়ে পডা-_এভ।বে কয়েক মাইল পথ অতিক্রম কবলাম। এমন 

সময় হঠাৎ কুকুবগুলে! খুব ঘেউ-ঘেউ চিৎকাব শুরু করল। কয়েক মিনিট 

লাগল ভাদেব এই চিৎকারেব অর্থ বুঝতে । কিছুক্ষণ পরেই চারিদিক থেকে 

সিংহের সাডা পাওয়া! গেল। খচ্চবদের গন্ধ তারা পেয়েছে, তাই সমস্ত 

সাফারির দলট!কে ঘিরে তারা আক্রমণের ক্ুযোগেব অপেক্ষা করছে। চিৎকার 

করে কুলিদেব নির্দেশ দিলাম, খচ্চবগুলেকে যেন এক জায়গায় জড়ো কবে 

রেখে সকলে তাদের ঘিরে গোল হযে থাকে । সেই ব্যবস্থাই হল, কিন্তু তাতে 
করে সিংহদের হটিয়ে দেওয়] সম্ভব হল না। মতলব করেই তার। গেল যেদিক 

থেকে হাওখা বইছে দেদিকে, খচ্চরর] যাতে তাদের গন্ধ পেয়ে আতঙ্কে বিহ্বল 

হয়ে উঠে। 

সিংহের গণ্ধ পাওয়ামাত্র খচ্চরগুলো সত্যিসত্যিই আতঙ্কে পাগলের মত 

হয়ে উঠল । কুলিরা তাদের মুখ চেপে ধরল, কিস্ধু তবুও তার! শাস্ত হল না; 

দুর্দান্তভাকে পা ছুডতে লাগল। সিংহের! আরো কাছে আসতেই আতঙ্কিত 

খচ্চরদের আর আটকে রাখা গেল 'লা। সর্বত্র চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা খচ্চরের 
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চিৎকার, সিংহের গর্জন, কুলিদের চেঁচামেচি আর টিনের পাত্রের ঠোকাইুবিক 

প্রচণ্ড শবে চারিদিক মৃখরিত হল। পিংহদের দিকে আন্দাজ করে গুর্ি 
ছুডলাম, কিন্তু তার প্রত্যুত্তরে এল কেবল ক্রু গর্জনেব পর গর্জন। খচ্চরদের 

আটকে রাখা অসম্ভব হযে উঠছে দেখে কুলিদের বলে দিলাম তাদের ছেড়ে 

দিতে । ছাড়া পেতেই সঙ্গে সঙ্গে তারা অন্ধকাবেব মধ্যে মিলিয়ে গেল-_ 
তাদের পিঠে বাধা টিনের পাত্রগুলো গেকে এমন শব হতে লাগল যে মনে 

হল যেন কোন বয়লার ফ্যাক্টরির আওযাঁজ | যদি না আটকে রাখা যেত, 

কুকুবগুলো ও তাহলে তাদের মত পালাতো। 

অ।মি নিশ্চিত জানি যে খচ্চরগুলো সিংহের উদরস্থ হবে, কিন্তু তখন আর 

কীই বা করবার ছিল! কুলিদের বললাম যে রাতটা ওখানেই ক।টানো হবে । 

বসে পডলাম। পাইপ ধরালাম একটা-_-বড শাস্তি পাই এই ধূমপানে । 
তাবপন থানিকট1 বালি খু'ডে শয়নের ব্যবস্থা কবলাম। মাথার হেলমেটটা 
হল বালিশ। ঘুমোলাম ভোর পর্যন্ত। 

আলো হতে, বেরিয়ে পডল।ম খচ্চরদের সন্ধানে । কিছুক্ষণের মধ্যেই দশটা 

পিংহের পায়ের ছাপ চোখে পডল। নট| পুরুষ আর একটা স্বী সিংহ। 

আশ্চর্য হল।ম দেখে যে সিংহের পায়ের ছ1পঞ্চলো! অন্যদিকে চলে গেছে। 

আর কয়েক মাইল যেতেই খচ্চরের দলটার দেখা মিলল,_-একফালি সমতল 

জমির উপর তার] এক জায়গায় জডে! হরে রয়েছে-আর সিংহের ফোন 

চিহ্নুই নেই। 

খচ্চরদের নিয়ে ফিরতে ফিরতে লক্ষ্য করলাম, তার একেবারে সিংহের 

দলের মধ্য দিয়ে ছুটে চলে এসেছিল । তাদের পিঠে বাধ! টিনের পাত্রগুলো 
থেকে এমন শব্ধ হয়েছিল যে সিংহের ভয় পেয়ে পালিয়েছিল, হয়ত মনে 

করেছিল না জানি এ আবার কোন জন্ত তাদের আক্রমণ করল। পৃথিবীর 

ইতিহাসে সিংহের পরাজয়ের এমন নজির আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। 

আরুশার পথে এর পর আর বিশেষ কোন ঝঞ্ধাট হয় নি। ক্যাপ্টেন 

হাস্টের সম্পত্তি নাইরোবিতে তার ভাইয়ের ঠিকানায় জাহাজে তুলে দিলাম। 
এই ঘটনার কিছুকাল পরে আমার এই ভত্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি 
বললেন যে ভাইয়ের মৃত্যুতে তিনি উত্তরাধিকার স্থপ্রে একট! দলিল পান, 
তাতে হরে্গরো গিরিমুখের একটা নিরানব্বই বছরের লীজ তাঁর উপর বর্তায়। 

তিনি বললেন, “এ জায়গাটা আমার কোন কাজে লাগবে না; তুমি ষদি চাও 
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তো রন গররতা্সিশ টাকা হারে আমি এট! তোমাকে লীঙ্গ দিতে গ্রন্তত |" 
হিলডার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে ও লীজের 

কোন মৃল্যই থাকবে না যদি না জীবনের 'শেষ দিন পর্বস্ত ওখানেই কাটাতে 
প্রস্তুত থাকি; কারণ অত্যন্ত দুর্গম ও অঞ্চল। হায়, তখন যদ্দি জানতাম যে 

দরোহরে] থেকে নাইরে।বি মোটরে মাত্র দুদিনের পথ হয়ে, যাবে আর তা 
আফ্রিকার একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান বলে পরিগণিত হবে ! সে সময়ে স্থাবর 

সম্পত্তির মুল্য ছিল অতি সামান্য, হাজার হাজার বর্গমাইল জমি তখন নামমাত্র 
মূল্যে পাওয়া যেত। ভবিষ্যতে যে এ অঞ্চল গোলাবাডি আর ব্যাঙের ছাতার 

মত ছোট-ছোট শহরে ভবে উঠবে, এর কোন আভাস পাওয়া তখন সম্ভব ছিল 

না। আমাদের কাছে তখন একমাত্র মূল্যবান বস্ত হল গজদস্ত আর পশুচর্ম। 

মিঃ হাস্টকে তাই আমার অনিচ্ছা জানিয়ে দিলাম। 

॥ পাঁচ ॥ শিকারী--কেউ সাহসী কেউ ভীতু 

এখন থেকে কুডি বছরের বেশিরভাগই আমার কেটেছে শ্বেতাঙ্গ শিকারা 

হিসেবে__নাইরোবিকে কেন্দ্র করে বেলজিয়ান কঙ্গো! থেকে দক্ষিণ আবিসিনিয়া 
পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলট1 ছিল আমার শিকারের ক্ষেত্র। এই সময়ে আমি শিকারে 

নিয়ে গিয়েছি যুবরাজ ও রাজকন্যা স্কোয়ার্জেনবার্গকে, ব্যারন ও ব্যারনেস 
রথ্স্চাইভ্ডকে, তাছাডা ইউরোপের অনেক বিত্তবানকে, অনেক রাজা- 
মহারাঙ্াকে আর আমেরিকার অসংখ্য কোটিপতিকে। এমন অনেক 

শিকারীকেও আমি নিয়ে গিয়েছি যারা মধ্যবিত্ত ঘরের+-বছরের পর বছর 
টাকা জমিয়ে তবে আফ্রিকায় আসতে পেরেছে বড় শিকারের সন্ধানে । 

নাইরোবিতে কয়েকটা সমিতি আছে যার শিকারিদের সাফারির ব্যবস্থা 

করে দেয়। এহেন কোন সমিতির পক্ষেই সাধারণত আমি কাজ করতাম। 

অনেকগুলে। বিভিন্ন সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও আমার বেশিরভাগ কাজ 

হত নাফারিল্যাণ্ড ইনকর্পোরেটেড-এর সঙ্গে। বিংশ শতাবীর শুরু থেকেই 

ওরা কাজ করে আসছে এবং ব্যাডক্লিফ ভাগমোর, মার্টিন জনপন দম্পতি, 

আগা খাঁ, আর সাম্প্রতিক কালের মেট্রো-গোল্ডুইন মেয়ারের “কিং সলোমন্স্ 

মাইন্স+ ছর্বির মত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাফারির বন্দোবস্ত করেছে। 
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সাফারিল্যাণ্ডের ছিল বেতনভূক শিকারীদের লম্বা এক তালিকা, আর ধাঞার 

যখন খুব ভাল ছিল তখন একটা সাফারি থেকে ফিরে এলেই সঙ্গে-সঙ্গে 
শ্বেতাঙ্গ শিকারীকে অন্ত একটা সাফারিতে বেরোতে হত। 

যাকে নিয়ে শিকারে যেতে হচ্ছে সম্পূর্ণ অজ।ন! সে, বোঝবার উপায় নেই 
সে কী ধরনের ম্বাহষ | হয়ত সে নার্ভ|স প্রকৃতির মানুষ, নাইরোবি থেকে মাত্র 

কয়েক মাইল এগিয়েই খুশি)_-ফিরে গিষে যাতে বলতে পারে ষে আফ্রিকার 
গহন অরণ্যে শিকার করে এসেছে । কিংবা সে বিশেষ উৎসাহী,--ভাল স্মারক 

সংগ্রহেব আশাষ জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করতে প্রস্তত। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম 

শিকারীর ইচ্ছামত চলতে । কারুর হয়ত চাই এমন একট মাথা বা রেবর্ড 

হিসেবে রয়ে যাবে,-কেউ ব। কেবল এই শিকারের দেশে ঘুরে ফিরেই খুশি। 
লোকে বলে, শ্বেতাঙ্গ শিকারী হিসেবে সাফল্য লাভ করতে হলে যেমন 

চাই ৫দনিকেব মত দৃঢ় মানসিক শক্তি, তেমনি চাই ধনিক ও অভিজাত 
সম্প্রদাযের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশার ক্ষমতা | সাফারিল্যাণ্ডের একজন 

বিশিষ্ট শিক|বীব কিন্তু মত অন্য রকম। তিনি বলেন, “দেখ হাণ্টার, সব 

সময়ে মনে রাখবে যে তোমার কাজেব শতকরা নব্বই ভাগই হল তোমার 

শিক।বিদের খুশি রাখা, আর মাত্র দশ ভাগ শিকার কর11 গল্পগুজবে 

আমার তেমন ব্যুৎপত্তি না থাকায় সাফারিল্যা্ড এমন শিকারিদের সঙ্গেই 
আমায় পাঠাতো স্মারক সংগ্রহের দিকে ধাদের ঝৌঁক বেশি । কিন্ত চাপের 

সময় যখন অত বাছাবাছি সম্ভব হত না তখন আমায় চেষ্টা করতে হত 

শিকারার কোন্ দিকে ঝৌক তা লক্ষ্য করে তাকে খুশি করা এবং এতে যে 

আমি একেবারে ব্যর্থ হয়েছিলাম তা নয়। 

প্রথমদিককার অভিজাত খদ্দেরদের মধ্যে ছিলেন এক ফরাসী কাউণ্ট ও 

কাউন্টেস, ছুর্গ সাজাবার মৃত কিছু স্মারক পেলেই তার! সন্তষ্ট | ইউরোপের 

অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ফ্যাশন ছিল ভয়ঙ্কর আফ্রিকায় গিয়ে বন্ধ 

জন্ত শিকার করা এবং এর ফলে আমরা শিকারীর1 লাভবান হয়েছিলাষ | 

সাফারিল্যাণ্ডের মাধ্যমে এই দম্পতির জগ্তে একট খুব আরামের সাফারির 

ব্যবস্থা হল। বড-বড় তাবু খাটানে! হল, তাতে অনেকগুলো খোপ করে 

সাজঘর, স্নানঘর ইত্যাদির ব্যবস্থা হল। তদের সেবার জন্তে স্থানীয় শিক্ষিত 

ভূত্যই হল আটজন, আর রসদ যা সঙ্গে নেওয়া হল, একট ছোটখাট 

হোটেলের পক্ষেও তা পর্যাপ্ত । 
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বেবিয়ে পডবার আগে কাউন্ট স্পষ্টই বলে দিলেন যে একমাঝ্স যে জিনিসে 

তাব উৎসাহ সে হচ্ছে হুইস্কি_এ যেন প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে নেওয়া হুয়। 
ফলে বন্দুকের গুলি যত না নিলাম তার চেয়ে বেশি নিলাম হুইস্কি__ভাগ্যে 

তাই করেছিলাম! গুলি একেবারে না নিলেও হয়ত চলত, কিন্তু হুইস্কি না 

মিলে যে কাউণ্টকে বাচানোই সম্ভব হত না তাতে সন্দেহ নেই ॥ 

কয়েকদিন পবে একধিন একট] চমৎকার কৃষ্ণকেশর সিংহ আমার্দের চোখে 

পডল। সিংহটাবে দেখে তো কাউন্টেস চিৎক।র করে অস্থির, বললেন, এক্ষুনি 

তিনি নাইবোবিতে ফিরে যাবেন. আর কাউন্ট কম্পিত হাতে বন্দুকট! তুলে 
ধরে চিম্তিতভাব বললেন, “কিন্ত ধর দি আমার গুলিতে না মরে মিংইটা, 

তাহলে ও কী করবে? 

হয়ত তেড়ে আসবে আমাদের; কিস্ক ভয় নেই, আমি তাকে রাইফেল 

দিয়ে রুখে দেব |, আমি বললাম। 

এ কথায় মাথা নাডলেন কাউন্ট । বললেন, 'একটু হুইস্কি খেয়ে নিলে 
ভাল হত।? ফেবা হল তাবুতে । 

কাউণ্টের সিংহ-শিকার এ পর্যস্থই । সেদিন সন্ধ্যায় কাউণ্ট দম্পতি আমায় 

তাদের সঙ্গে স্ববাপানে নিমন্ত্রণ করলেন। কাউণ্ট বললেন, “একটা খাসা 

মতলব আমাব মাথায় এসেছে । তুমি তো শিকারী, কেমন? বেশ। আমি 

এখানে রয়ে গেলাম ; বেশ স্থন্দর অন্দর কয়েকট] স্মারক আমায় এনে দাও 

দেখি, ফিবে গিয়ে যা বন্ধুদের দেখাতে পারব !, 

স্বীকাব করলাম, মতলবটা ভালই ; এতে করে অনেক সময় বাচবে, আর 

অনেক দুর্ভাবনা থেকে বেছাই পাওয়া যাবে । অনেক ভাল ভাল অন্তু আমি 

তীদের মেরে দিলাম, আর কাউণ্টেস তাদের প্রত্যেকটার সঙ্গে নিজের ছবি 

তুললেন শিকারের পোশাকে, রাইফেল বাগিয়ে ধরে ; আর প্রতিবারই ব্যগ্র 
হয়ে জিজ্ঞাস! করলেন, 'কেমন মানাচ্ছে আমায়, হাণ্টার ?' 

এসব ব্যাপারে আমি ছিলাম যাকে বলে আনাড়ি, তাহলেও বললাম, 

চমৎকার 1, আর তা শুনে খুশি হলেন তিনি। কাউন্টেসের ইচ্ছে তার স্বামীও 

অমন ভঙ্গিতে কয়েকটা ছবি তোলেন, কিন্তু তা আর সম্ভব হল না, কারণ 

ক্যামেরায় ছবি তুঙ্গতে যেটুকু সময দরকার ততক্ষণ পে থাকবার মত অবস্থাও 

তার কোন সময়েই হত না। বেশিরভাগ সমরেই তাই আমায় কাউণ্টেসের 

সঙ্গে কাটাতে হত,_হয় জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম, কিংবা হয়ত কোন ঝরনার 
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ধারে কিংবা কোন বড় আকাশিয়] গাছের নিচে বসে দুজনে চা পান কঈ্ষ্বতাম। 

শ্বেতাঙ্গ শিকারীর একটা বড কাজ হল দু-মাস বা তিন মাসের মত সরঞ্জাম 

সংগ্রত করে গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া । ' বিরক্তিকর কাজ সন্দেহ নেই, আর বড় বড 
সাফারির বেলায় এ দায়িত্ব রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ হয়েই দেখা দেয়। কোন-কোন 
শিকারীর সঙ্গে আবার এত বড বড তাবু থাকে যে তাকে একটা ছোটখাট শহর 
বলা চলে। নিজেদের ব্যবহারের জন্তে বিদ্যুতের ব্যধস্থা পর্যস্ত কারুর কারুর 

থাকে। প্রতিটি তাবুর আলাদ! স্নানের টব, প্রসাধন আর আরামের আরও 

কতরকম ব্যবস্থা । গাডি আর ট্রাক চালু রাখবার জন্তে যন্ত্রপাতি যা নেওয়া 

হয়, তাকে একটা ছোটখাট দোকান বল! যেতে পারে। ছ-্টা বা সাতটা 

পদের যে নিয়মিত রান্নার ব্যবস্থা হয়, লণ্ডন বা প্যারিসের সের! হোটেলের সঙ্গ 
তা পাল্প! দেবার যোগ্য । এসব ছাড়াও থাকে সেরা মদ্যের সরবরাহ । এমানি 
এক একটা বির।ট স।ফারির সঙ্গে দু-ঞজন, কথনে৷ বা! তিনজন শ্বেতাঙ্গ শিকারীও 

থাকে)_-তাদের কারুর কাজ মালপত্র আর ট্রাকের তদারক করা, কারুর কাজ 

শিকারের সন্ধান করা । 

এইসব বিলাসপ্রিয় শিকারিদের কিন্তু শিকারে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না। 
একবার আমি এক রাজাকে শিকারে নিয়ে গিয়েছুলাম। একট! গণ্ডারের 

সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল যার খড়গটা ছিল পৃথিব'র রেকর্ড হবার যোগ্য । কিন্তু 

কিছুতেই রাজ! গ।ডি থেকে নামতে রাজি হলেন না, পাছে লঙ্থা লম্বা ঘাসে 

সার প্যাণ্ট ভিজে যায়; বললেন গাড়ি করে ওর পিছু নিতে । কিন্তু গণ্ডারট! 

ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। 

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরে আমি কম্যাগ্ডার গ্লেন কিডস্টন নামে এক 

ব্রিটিশ শিকারীকে শিকারে নিয়ে গিয়েছিলাম । তার ইচ্ছে সিধে-শিঙাল 
আপ্টোলোপ অরিক্প-এর সন্ধানে উত্তর সীমান্ত অঞ্চলে যাবেন। কেবলমান্ত্র যা 

ন1 নিলে নয় তা ছাড়া আর কিছুই আমর! সঙ্গে নিলাম না। আবিসিনিয়া 

সীমান্তের মরুভূমি অঞ্চলে গরম এত বেশি যে গণ্ডাররা দিনের বেলায় বালিতে 

গর্ত করে থাকে । আবিসিনিয়।র ক্রীতদাস-ব্যবধায়ী আর ডাকাতদের অত্যাচার 

এ অঞ্চলে অত্যন্ত বেশি । জল এখানে সোনার চেয়েও দামি । অনেকক্ষণ ধরে 

বাপি খোড়ার পর শাান্ত যেটুকু নোংরা জল চুইয়ে উঠত তাতেই ওর! 
নিজেদের কৃতার্থ বোধ করত । একটা তীবু থেকে তো আমাদের জলপাত্র- 

গুলোই চুরি গেল। এই-.সমস্ত কষ্টের পুরস্কার শ্বরূপ ক্যাপ্টেন কিডস্টন যে 
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্মরিঝা শিকার করেছিলেন, সেটা তখন পর্যন্ত পৃথিবীর রেকর্ড; আর যে কুছু 

শিকার করেছিলেন সেট! কেনিয়ার রেকর্ড। 

তখন পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ শিকারী হিসেবে আমার মাইনে ছিল পঞ্চাশ পাউগু। 

এই সাফারি থেকে ফেবার পব আমার মাইনে ক্রমে বাডতে বাডতে ছুশো 

পাউণ্ডে গিয়ে উঠেছিল,_তখন পর্যন্ত শেতাঙ্গ শিকারীর সবচেঞ্সে বেশি মাইনে 

ছিল তাই। 
বড শিকারকে যেসব শিকারী ভয কবে তাদেব নিয়ে অনেক সময়ে ভারি 

হ্থবিধে হয। একবার আমি স্থুইজারল্যাণ্ডের এক কোটিপতিকে ঝিকারে নিয়ে 

গিয়েছিলাম | নাইরোবি রেল স্টেশনে রেখে দে ওযা দেডশে পাউও ওজনের 

চমৎকার গজদন্ত দেখে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, দেখা হতে প্রথমেই 

তাই বললেন, অমন দাত তর চাই। উত্তবে আমি বললাম যে তিনি প্রায় 
তিরিশ বছর দেরি করে ফেলেছেন, অমন বড-বড-দাতওয়াল। হাতি আজকাল 

দুর্লভ। যাই হোক, কয়েকদিনের ঘোরাঘুবির পর একটা হাতির দেখা মিলল 

যার দাত এ মাপের চেয়ে কম হবে না। খুব সন্তর্পণে হাতিটাকে অনুসরণ 

করে শেষ পর্যন্ত তাকে নাগ।লের মধ্যে আনা গেল। গুলি করলেন ভদ্রলোক, 

কিন্তু সে গুলি গিয়ে লাগল হাতির ভান দ্াতে আর সঙ্গে সঙ্গে ভাতি দৌড় 

লাগলো । এদিকে ভদ্রলোক ভাবলেন বুঝি হাতি কে তাডা করেছে, তাই 

তিনি উল্টোদিক লক্ষ্য কবে তীরবেগে দৌড লাগলেন। শেষ পর্যস্ত যখন 

আমরা তার কাছে গিয়ে পৌছলাম, ভয়ে তখন তাঁর চলার শক্তি পর্ধস্ত লোপ 

পেয়েছে । তখনো ভদ্রলোক করুণ স্বরে বলে চলেছেন, পাত! দাত! এ 

দ[ত আমার চাই!” অগত্যা তখন আম।য় একাই হাতিটার পিছু নিয়ে তাকে 

মারতে হল। দাত পেয়ে ভদ্রলোক এতই খুশি হলেন যে একটা চমৎকার 

গড়ি তিনি আমায় উপহার দিয়ে ফেললেন । ক্বচম্যান আমি, তাই এহেন 

সাফারি স্বভাবতই আমার খুব পছন্দ । 

কোন-কোন শিকারী আবার এতই দুঃসাহসী যে তাদের একরকম হঠকারীই 

বল যেতে পারে । ছু-জন ক্যানাডার শিকারীর সঙ্গে তখন আমি পিংহ-শিকারে 

এসেছি । একদিন সকালে টোপগুলেো দেখতে গেছি। প্রথম টেোপট।ব কাছে 

গিয়ে দেখলাম, সেটা অক্ষত। টে(পট] লক্ষ্য করছি, এমন সময় হঠাৎ হাওয়া 

ঘুরে গেল। কয়েক গজ দূরে কতকগুলো লম্বা লম্থা ঘাসের মধ্যে একদল সিংহ 

ছিল, হাওয়ায় আমাদের গন্ধ তাদের কাছে পৌছতেই হঠাৎ তিনটে কেশরী 
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দিংহ সেই ঘাসের মধ্যে খাড়া হয়ে দাড়িয়ে উঠল। তারা তখন £ভাজনে 
ব্যস্ত ছিল। 

আমরা যে জায়গায় ছিলাম তাঁর একদিকে সিংহ আর অন্যদিকে ঘন জঙ্গলে 

ভরা নদীতীর। সেই জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নেবার উদ্দেশ্তে মিংহেরা মবেগে 

আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমি কিছু করার আগেই আমার ছুই 

সঙ্গী গাডি থেকে নেমে সিংহদের পিছু ধাওয়া করে বদল। ফাকা জায়গাটা 
অতিক্রম করে ছুটে গেল মান্ষ আর সিংহ । সিংহের! চলল লেজ সাপটাতে 

সাপটাতে, যদি তাতে চলার বেগ আরও দ্রুত ভুয়। একটা সিংহ বাদিকে 

মোড় ফিরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়েকটা! লাফে নদীর দিকের ফাকা জাম্বগাটা 

অতিক্রম করে গেল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে পড়ল শিকারীরা। ব্লাইফেল বাগিয়ে 

ধরে বাকি ছুটো সিংহকে গুলি করতেই তারা খরগোসের মত ডিগবাঁজি খেয়ে 

পড়ে গেল। শিকার করাটা যেন ওদের কাছে ফুটবল খেলার মতই একট! 

মজার ব্যাপার ছাড1 আর কিছু নয়। 

শিকারীর ছুঃসাহসের ফলে মাঝে মাঝে প্রচুর ছুর্ভাবনার মধ্যে পড়তে হয়; 
কারণ কে বলতে পারে কোন্ বন্ত জন্তু কখন কী করে বদবে। অভিজ্ঞ 

শ্বেতাঙ্গ শিকারীর জন্তর আচার ব্যবহার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণ] থাকে 

এবং তার ধাবণা সাধারণত দশ বারের মধ্যে ন-বার সঠিক হয়ে থাকে। কিন্ত 

এই যে একবার সঠিক হয় না, সেই একটিবার নিয়েই যত বিপদ । তার পক্ষে যা 

নিতাস্ত অসম্ভব, সেরকম কোন ব্যাপার ছাডা আবু কোন ব্যাপারেই তার 

সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বল! চলে না। কখনো হয়ত সে নিতান্ত অকারণে 

অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, আবার হয়ত কখনে৷ মানুষের সানিধ্যে আশ্চর্যরকম 

শান্ত হয়ে থাকে । গগ্ডারকে সাধারণত বলা হয় আফ্রিকার বন্য জন্তদের মধ্যে 

সবচেয়ে বদমেজাজি) কিন্তু একবার আমি একটা গণ্ডারকে দেখেছিলাম, 

সে ইচ্ছে করলেই একজনকে গু'তিয়ে দিতে পারত কিন্তু তবু তা করেনি । 
দেবার আমি এক রাজাকে শিকারে নিয়ে গিয়েছিলাম | তিনি কখনো তার 

সেক্রেটারি আর ডাক্তারকে কাছছাড়া করতেন না] । বলতে গেলে একটা 

পুরো ডাক্তারখানাই ভাক্তার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন । জঙ্গলে গিয়ে কিন্ত 
ডাক্তারকে সব রকমের কাজ করতে হল; একটা ভারি মুভি ক্যামেরা! নিয়ে 

রাজার কীতিকলাপের ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, এদিকে ওষুধের পর 
ওষুধে তার পকেটগুলে। ফুলে.ফুলে উঠেছে। 
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একবায় আমরা মোষ শিকার করতে গেছি। রাজা আর আছি £এগিয়ে 
যাচ্ছি, সেক্রেটারি আর ডাক্তার আমাদের পেছনে । একটা পাঙ্গে চমৎকার 

একটা মোষ ছিল, রাজা গুলি করলেন তাঁকে লক্ষ্য করে। গুলির আওয়াজ 

শুনে মোষের দল ভয়ে আত্মহারা হয়ে কাটাঝোপ ভেঙে ছুটতে শুর করল। 

রাজার যেমন স্থির বিশ্বাস গুলি ঠিক লেগেছে, আমারও তেগনি স্থির বিশ্বাস 
মোটেই তা নয়; কাবণ মাংসে গুলি লাগলে যে আওযাজ হয় সে আওয়াজ 

হয়নি। 

ওদের মনিবের কথাই যে ঠিক তাই প্রমাণ করব!র জন্যে ডাক্তার আর 

সেক্রেটারি রক্তের সন্ধানে গেলেন । ঘুবতে ঘুবতে ওরা গিয়ে পডলেন একটা 
পুরুষ গণ্ডারের ঘামনে। মোষের দলের দৌডেোদৌডিতে বিরক্ত হয়েই হয়ত সে 

একট! নির্জন জায়গার খোঁজে ছিল। চুপ করে দীডিয়ে থাকলে হয়ত কোন 
গোল হত না, কিন্তু তা না করে ডাক্তার হতচকিত সেক্রেটাবির দিকে ছুটে 

গেলেন, এই আশাতেই হয়ত, যে ষদি গণ্ডারটা1 তাঁকে ছেডে সেক্রেটারিকে 

তাডা করে। ব্যাপারটা বুঝতে সেক্রেটারির বিলগ্ব হল না, তাড়াতাড়ি 

তিনি একট। নিকটবর্তী গ|ছে গিয়ে উঠলেন। গাছের গু ডিতে নিজেকে 

বিজ্ঞাপনের মত লেপটে রেখে ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে উঠলেন, 

পালান পালান শিগগির 1, 

ভাক্ত।র দৌড় শুরু করতে গণ্ডার মূহূর্তকাল থেমে দীড়িয়েছিল। পরক্ষণে 
সেতার পিছনে ধাওয়া করল,--ছুটছে আর গু তোবার ভঙ্গিতে বাতাসে মাখা 

_নাড়ছে। 
প্রাণভয়ে দৌডে চলেছেন ডাক্তার, মহাবেগে ধেয়ে চলেছেন। কিন্তু 

তাহলেও গণ্ডার খুব সহজেই তাঁকে ধরে ফেলল । এদিকে ডাক্তার আর গণ্ডার 

এক লাইনে হওয়ায় আমি গুলি করতে পারছি নাঁ। তবে, দেখলাম ষে গণ্ডার 

এতেমন একট] ভয়ঙ্কর আক্রমণ করছে না। কোন মানুষ হঠাৎ গণ্ডারের কাছে 

গিয়ে পড়ার চেয়ে কোন গগ্ডার হঠাৎ মানুষের কাছে গিয়ে পড়ার মধ্যে 

বিপদের সম্ভাবনা! অনেকট। কম, কারণ প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে গণ্ডারের ভয় পাওয়ার 

যথেষ্ট হেতু আছে। “বীচাও! বাচাও! বলে চিৎকার করতে করতে ভাক্তার 
কাটাঝে।পের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছেন আর গণ্ডার তার পিছু-পিছু ছুটে চলেছে 

আর মাঝে মাঝে খা আন্ষালন করে ডাক্তারকে আরে! জোরে, ছুটতে 
উৎস/হিত করছে। শেষ পর্যস্ত যখন ডাক্তার অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আব ছুটতে 
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পারছেন না, টলে টলে পড়ছেন, গণ্ডারও তখন গতিবেগ কমিয়ে দিল। বিস্, 

তবুও পিছু নেওয়া ছাড়ল না। ব্যাপারটা দেখে আমার কৌতৃহল এতই প্রবল 
হয়ে উঠল যে গুলি করার কথা আর আমার মনে রইল না। পরম উৎ্স্থকভাবে 
দেখতে লাগলাম কিভাবে গশ্ডারটা তকে দৌড করিয়ে চলেছে । শেষ পর্যস্ 

গগ্ডার বিরক্ত হয়ে চলে গেল। ডাক্তার আমাদের কাছে এলেন-_গ্রচুর 

ঘামছেন তিনি, ক্লান্তিতে প্রায় অবসন্ন হয়ে পছেছেন। তীর প্রথম কথাই হল, 
“উঃ, কি বিপদেই যে পড়েছিলাম !, 

সবচেয়ে বিরক্তিকর কাজ হল এমন লোককে শিকারে নিয়ে যাওয়া, রক্তের 

নেশায় নিছক হত্যাকাণ্ডেই যার আনন্দ। গোণাগুলি আমি প্রচুর ছুডেছি 
সত্য, কিন্ত বিনা কারণে কখনো! নয়। অনেক শিকানীই, আমায় বলেছে, 

£হাপ্টার, তিনশে! প্রাণী মারার লাইসেন্স আমার আছে, অথচ এ পর্যস্ত মেরেছি 

মাত্র ছুশো। কী মনে হয়, কয়েক দিনের মধ্যেই বাকিটা মারতে পারব 

তো? অধিকাংশের মধ্যেই অবশ্ট নেশাটা বেশিদিন থাকে না। এমন 

অনেক আমেরিকানকে আমি নাইরে।বিতে নিয়ে গিয়েছি যার! অসংখ্য গ্রাণী 

বধ করতে এসে মাত্র কয়েক দিন পরেই বন্দুক ফেলে ক্যামেরা ধরেছে আর 

সাফ|রির বাকি দ্বিনগ্ুলো৷ ফোটে তুলেই কাটিয়ে দিয়েছে। 
জ্যাক হলিডে, প্রধানত ধার উৎসাহে আমার এই বই লেখা, একবার 

একটা কাহিনী আমায় বলেছিলেন । তিনি আর তার পথপ্রদর্শক রয় হোম 

একবার একটা চমংকার পুরুষ হাতির পিছু নিপ্পেছিলেন। আমার বিশ্বাস, 

হাতির পায়ের চিহ্ন দেখে তার দ্লীতের আরুতি আন্দাজ করা যায় না, যদিও 

অনেক শিকারী এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত নন; পায়ের দাগ ছোট এমন 
কোন-কোন হাতির ও বিরাটাকার হাতির চেয়েও বড দাত দেখা গেছে। 

পায়ের ছাপের গোড়ালির দিকটা যদি বেশি বসে যায় তাহলে নাকি বুঝতে 

হবে খুব সম্ভব সে পুরুষ হাতি এবং বুদ্ধ ও খুব সম্ভব প্রকাণ্ড দাতের অধিকারী + 

এই হাতিটারও পায়ের ছাপ দেখে মনে হয়েছিল অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং তার দাতও 

প্রকাণ্ড । অনেকক্ষণ ধরে অনেক কষ্ট করে খোজার পর জ্যাক আর রয় 

দেখলেন, হাতিটা একট! ঝরনার ধারে দাড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চয় কোন শখ তার 

কানে এসেছিল, কারণ তার ছু-কান সম্পূর্ণ খাডা, আর বাতাসে গন্ধ নেবার 

জন্যে শু'ড উচু করে তোলা । তার ধাতছুটোয় মত এমন চমৎকার দাত বহু 
বছরের শিকারী জীবনেও ঘুয় কখনে| দেখেনি । অবিশ্মরণীয় সেই ছবি : 'বনের 

হাণ্টার ৬১ 



গহনে নির্ভীক দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাড়িয়ে রয়েছে হাতিটা, তার গায়ের ল্লেট রঙের 
উপর ঝলমল করছে দাতভুটে!। ধীরে ধীরে জ্যাক রাইফেলট। তুলে ধরলেন । 
চমৎকার তার হাত। রয় তো অপেক্ষা করে আছেন কখন হাতিটা মরে পডবে, 

, হলিডে কিন্তু গুলি করলেন না। রাইফেলটা নামিয়ে, মাথা নেড়ে বললেন, 
“নানা, অত চমৎকার প্রাণীকে বধ করা সম্ভব নয়! ফিরে গেলেন ওরা? 

বুড়ো হাতি তার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে তাদের চলে যাওয়া লক্ষ্য করল। 

সপ্তাহের পর সপ্তাহ একট] ভাল শিকারের পেছনে ঘোরার পর অতি অল্প 

শিকারীই এমন হৃদয়াবেগের বশে শিকার ছেডে চলে আসতে পারে। কিন্তু 

এহেন আরও দৃষ্টান্ত আমার অভিজ্ঞতায় আছে। একবার এক অল্পবয়স্ক ইয়েল-এর 
ছাত্রকে আমি শিকারে নিয়ে যাই। তার খুব ইচ্ছে একটা বঙ্গো শির্কার 
করে__বঙ্গো হল এক ধরনের বপ্ আযান্টোলোপ, অতি অপূধ এবং দুপ্প্রাপ্য। 

বঙ্গো শিকারের একমাত্র উপায় বলতে গেলে কুকুরের পাল নিয়ে তার পিছু 

ধাওয়া করা। তখন আমরা অনেক পরিশ্রমের পর বনের গহনে এক গ্রামে 

গিয়ে পৌছেছি। গ্রামের মোডলকে বললাম, “বঙ্গো৷ শিকারের জন্তে একপাল 
কুকুর চাই।* খুশিমনেই সে গে।টা বারো কুকুর আমায় দিল। কুকুরগুলো 

দেখতে বিশ্রী আর ছোট ছোট হলেও এ ব্যাপারে খুব ওন্তাদ। বেরিয়ে 
পড়লাম আমরা। কয়েকবার বিফল হবার পর কুকুরের ডাক আর 
গ্রামবাপিদের গলার আওয়াজ শোনা গেল। ঘন ঝোপের মধ্যে পথ করে 

সবেগে সেখানে গিয়ে দেখলাম, কুকুরগুলো৷ একট চমৎকার বঙ্গোকে নদীর 

ধারে কোণঠাসা করে ফেলেছে । হাটুতে ভর করে এক পা তুলে দাড়িয়ে সে 
শত্রুদের যুদ্ধংদেহি ঘোষণা! করছে। তাকে ঘিরে কুকুরের পাল, আর একপাশে 

দাড়িয়ে গ্রামবাপির। চিৎকার করে চলেছে । 

হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললাম, 'এ আপনার শিকার !, 

শিকারী বন্দুকট| তুলে ধরে কিন্তু পরক্ষণেই নামিয়ে নিল। বললে, 
'আহা, বেচারা! ওকেকি মারা যায়! এতগুলে! কুকুর আর গ্রামব।সিদে ব 

সঙ্গে কী করে ও পারবে! এ অবস্থায় ওকে মার] অন্তায় হবে !, 

অগত্যা শিকার না করেই আমাদের ফ্রিতে হল এবং গ্রামবাসিরা যে এতে 

অত্যন্ত হতাশ হুল এ বলাই বাহুল্য । 

কত রকমের শিকারীই না দেখা যায়। একজনের ধারণা ছিল তার লক্ষ্য 

অব্যর্থ । সের] সেরা আপ্রেয়াত্ম তার ছিল, বন্দুক আর গোলাগুলি সম্বন্ধে বেশ 
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গভীরভাবে অনেক জ্ঞানের কথাই তিনি বলতেন । একবার আমরা একপাল 

দাতাল শুয়োরের পিছু নিই, সমতল ভূমির উপর দিয়ে মহাবেগে তারা ধেয়ে 
চলেছে । আমার সঙ্গী তার ম্যাগাজিন রাইফেল বের করে গুলিবর্ষণ শুরু 

করলেন। কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, প্রত্যেকটা! গুলিই হয় উপর দিয়ে, 
নয় তো এপাশ বা ওপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, একটাও শুয়োরদের গায়ে লাগছে 

না। এদিকে শিকরীর গুলি ফুরিয়ে গেছে । এই ভেবে আমি আশ্বস্ত হচ্ছি যে 

আফ্রিকার জঙ্গলে বন্দুকের গুলির দুর্ঘটনা বড একট। ঘটে না, এমন সময় 

শিকারী বললেন, “হাণ্টার, আশা করি তুমি আমার এই হত্যাকাণ্ডতে আপত্তি 

করবে না! জন্তগুলে। চারিদ্রিকে রোগ ছডায়, এই কারণেই ওদের নিঃশেষ করে 

দেওয়! আমার উদ্দেস্ | আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম, বললম আমার এতে 

কোন আপত্তি নেই, আর মনে মনে হাসলাম । 

কোন-কোন শিকাবীকে শিয়ে যেমন মাথাব্যথার শেষ নেই, ম।ঝে 

মাঝে তেমনি আবার এমন শিকাপীও পাওয়া যায় যাদের সঙ্গ সত্যই 
আনন্দদায়ক । এক অল্পবষস্ক ইংরেজ মেয়ের কথা মনে পডে, নাম তা ফে। 

বঘস হয়ত তার সবে কুডি পুর্ণ হরেছে। জীবনের সবচেয়ে বড আনন্দ তাত্র 

শিকারে । ফে-কে শিকারে নিয়ে যাখর পর বহু বছর কেটে গেছে, 

কিলিমানঞোরোর চুডায় অনেক তুষারপাত হযেছে; কিন্ত আজও তার ছবি 
আমার চোখে স্পষ্ট : প্রায় কাউবয়েৰ মত তার পোশ।ক, ঘোর রঙের চুলে 

পিদ্ধের ফিতে আলগাভাবে লাগানে। আৰ চুলগুলো! জামার নিচে দিয়ে দেওয়া 

সরু কোমরে চামডার ফ্যান্সি বেটে গুলির সারি। ফে ভল যাকে বলা যাস 

খাটি প্রকৃতির বুকের মেয়ে। তার মাছ ধরার হাত চমৎকার, বন্দুকের 

তাক নিভূুল। ঘোডায় চডার ব্যাপারেও খুব ওস্তাদ সে। তার ঘোড়া আতর 

কুকুরের দলের সমস্ত ভালবাসা সে পেয়েছিল। মুহুর্তের জন্যেও ফে-র মধ্যে 

উৎসাহের অভাব দেখা যায়নি, যেকোন পরিস্থিতির জন্তেই সর্বদ] সে প্রত্তত। 

সাফারিতে বেরোবার সময় স্থানীয় অধিবাসিদের কাছ থেকে অনেকগুলো 

খচ্চর ভাড়া কর] হয়েছিল মালমাত্র বহনের জন্তে। ইউরে[পীয়দের গায়ের গন্ধ 

তার! পছন্দ করত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ন্ট হল এ নার্ভাস প্রাণীদের মালপঞ্্রে 

সাজিয়ে নিতে, অনেক ধমক দিতে হল। শেষ পধন্ত ওর। তৈরি হল। যাত্রার 

হুকুম করলাম, কিন্তু বিশেষ ভাল মেজাজে নয়। খচ্চরগুলো কিন্তু কিছুতেই 

নডতে চায়না। সমস্তার' সমাধান করতে ফে-র সময় লাগল না। তার 
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ব্যাগেত্ব এক লুকোনে৷ কোণ থেকে একটা অত্যত্ত ভারি চাবুক সে বের করল, 
ফে-র ছোট্ট হাতের পক্ষে সেটা মনে হল অসম্ভব ভারি। কিন্তু পরমৃহূর্তেই 
এ দশ ফুট লম্বা! চাবুকটা সে খচ্ছরগুলে।র' পিঠে মারতে শুরু করল, তাতে 

এমন আওয়াগ উঠল যেন হাতি-মারা বন্দুক ছোড়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে 

, খচ্চবের দল ছত্রছান হয়ে চারিদিকে ছিটকে পডল। পলকের মধোই দেখ! 

গেল তাদের পিঠের বোঝা! পেটের নিচে ঝুলছে । কুলির] তাদের ধরে আয়ত্তে 

আনার আগেই সমস্ত মালপত্র চারিদিকে ছড়িয়ে পডল।| চার ঘণ্ট।র কঠোর 

পরিশ্রমের ফল দশ সেকেণ্ডে পণ্ড হল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমি ফে-র দিকে 

তাকালাম, সে কিন্তু মাটিতে বসে পডে চিৎকার করছে আর হো হো করে 

হেসে চলেছে ।, চেচাতে চেঁচাতে, হাসতে হাসতে কোনরকমে সে বললে, 

“কী হল হৃ।ণ্টার, অমন গে(মড়ামুখো হয়ে আছ কেন?" আর যাই হক, 

উৎসাহের অভাব কথনে। ফে-র কোষ্ঠিতে লেখেনি । 

খচ্চরগুলে। লক্ষ্য করলাম বিশেষে কাজের নয়__মালপত্র বহনের জন্তে তাই 

একটা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করা হল। গাডিটা অত্যন্ত ভারি, তার গতিও 

ষস্থর; গডোয়ান তাই তাদের তাঙডাতাডি চালাবার জন্তে নাম ধরে গালাগালি 
দিতে লাগন আর সমানে চাবুক চালাতে লাগল । গরুর গাড়ির মত 

মস্থরগতি কোন গাড়ি গ্রাণচঞ্চল ফের পক্ষে অসহ্য; বললে সে, “এভাবে 

গেলে জীবনে পৌছতে পারব নী । আমি আমার গাডি নিয়ে আগে আগে 
যাচ্ছি।' কিন্তু আমর1 যেখানে যাব যেখানে যাবার কোন রাস্তা তো নেই, 

আমার তাই সন্দেহ হল গাড়ি করে যাওয়া সম্ভব হবেকি না। কিন্তুসে 

বললে, তার স্টমডিবেকারের অগম্য স্থান নেই। বেশি দরকারি জিনিসগুলো 
গাড়িতে নিযে আমরা বেরিয়ে পড়লাম । আমি বসলাম মালপত্রের টিবির 

উপরে আর ফে বসল চালকের আসনে । 

কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই আমি বুঝলাম, গরুর গাড়িতে না এসে 

তুল করেছি। ফে-র স্টডিবেকারের মধ্যে আধুনিক জীপের যা' গুণ তা আছে 
মনে হগ, আর, পথ যেমনই হোক না কেন, সর্বদাই সে অত্যন্ত বেগে 

চলাতে। | কাটা-ঝোপ ভেদ করে গাড়ি চলল, গাছের ভালগুলে। ছু-দিক 

থেকে সপাং সপাং করে আমার গায়ে লাগছে । ছোট ছোট ঝরনার উপর 

দ্রিয়ে আমদের গড়ি এত বেগে ছুটে চলল যে গাড়ির চাক। কাদায় আটকাবার 

পর্যন্ত সময় পেল না; আর ফাকা জায়গায় তে! ফে একেবারে পুর্ণ বেগে ধেয়ে 
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চগল। প্রচণ্ড বেগে চলতে চলতে গাডিটা একটা উইটিবিতে ধাক্কা খেল আর 

সঙ্গে সঙ্গে মালপত্রের সঙ্গে আমিও শুন্যে ছিটকে পডলাম। নিচে যখন পড়ল।ম, 
স্টডিবেকার তখন সেখান থেকে সরে গিয়ে তেমনি বেগে ধেয়ে চলেছে। সমস্ত 
মালপত্রের উপরে আমি পডলাম,_চমংকারভাবে পড়লাম; আমার পাইপটা 
তখনে। তেমনি আমার দাতের মধ্যে চেপে বাখা রয়েছে। 

ফে যখন আমার অনুপস্থিতি আবিষ্কার করল গাডি ততক্ষণে মাইল-ছুই পথ 

অতিক্রম করেছে--এও ৫স আবিষ্কার করেছে আরো কিছু মালপত্র পডে যাবার 

শব্দ পেয়ে। পূর্ণবেগে ফিরে এসে দেখল, আমি তখনো মালপত্রের উপর 

বসে তেমনি পাইপ টেনে চলেছি। সশবে ব্রেক কষে একলাফে সে গাড়ি 

থেকে নেমে পডল | অবাক হয়ে, অঙ্গভঙ্গি সহকারে ধমকে বলে উঠল, “হাণ্টার, 

এ অ।বার কী খেল! শুনি ?' 

চমংক।র ফে-র হাত! আর বিশেষ ঝেৌক তার হাতি আর সিংহ 

শিকারে । তার প্রিয় রাইফেল হল ৩৬০নং ছুনলা রাইফেল, লগুনের 

উইলিধাম ইভান্সের তৈরি । রাইফেলট। হাতি শিকারের পক্ষে একটু হালক' 
মনে হওযায় আমি তাকে ফাকা জায়গায় শিকার করতে নিয়ে যেতাম, যাতে 

যথেষ্ট দুব থেকে হাতিদের দেখা যেতে পারে। হালকা রাইফেলের গুলিতেও 
হাতিকে মারা যাষ লক্ষ্য যদি নিভুল হয়, এবং ফাকা জায়গায় লক্ষ্য স্থির করে 

হতির কানের ফুটোয় গুলি করার মত সময় মেলে । কিন্তু ঘন জঙ্গলের মধ্যে 

হাতি যখন অতকিতে খুব কাছ থেকে আক্রমণ কবে বসে, ব্যাপারটা তখন 

দাড়াষ অন্তরকম। তখন দরকার ভারি হাতিয়ারের, যাতে সামনে থেকে গুলি 

করে হাতির মগজ ফুটো করে দেওয়! যেতে পারে। 

ফে-র ছিল অফুরন্ত প্রাণশক্তি । সারাদিন শিকার করার পরেও আবার 

সার! রাত খেলতে পারত। আমার কিন্তু তেমন ক্ষমতা ছিল না । সকাল 

থেকে ঝোপ জঙ্গল মাড়িয়ে একদিন মদ্ধ্যায় তাবুতে ফিরেছি; তাডাতাড়ি 

শুয়ে পডেহি খাওয়া দাওয়! সেরে | ফে-ও শুয়ে পডেছে বটে, কিন্ত গ্রাণচঞ্চল 

ফে-র পক্ষে এরই মধ্যে ঘুমোনো সম্ভব হল না। দ্ব-জনে ছোট তাবুটায় রয়েছি, 

কারণ আমাদের লৌকজন যার বড় তাবুগুলে। আর অন্ান্থ মালপত্র নিয়ে 
গরুর গাড়ি করে আসছিল, তখনো তারা এসে পৌছয়নি । কয়েক মিনিট 

বিছানায় গড়গড়ির পর ফে বলে উঠল, “হাণ্টার, বন্ড একা-এক] লাগছে, 

উঠে পড়ুন, আহ্থন গল্প করি ।, আমি অত্যন্ত ক্লাস্ত হয়ে পড়েছিলাম, মেয়েটার 
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সঙ্গে সারারাত ঠহ্-হুল্লোড করার মত অবস্থা ছিল না, তাই এমন ভান করে 

রইলাম, ষেন ঘুমিয়ে পডেছি। আবার ফে আমায় ডাকল। তারপর শুনতে 
পেলাম ফে বিড়-বিড করে বলছে, “দিচ্ছি জাগিয়ে 1, পরমুহূর্তেই সে গুলিভতি 

একট] থলি নিয়ে আমার মাথার একপাশে ঠুকে দিল আর চিৎকার করে বললে, 
“কী মোষের মত ঘুমোচ্ছেন! উঠুন, গল্পগুজব করি! বাধ্য হয়েই তখন 
আমায় উঠে পডতে হল। 

শিকারী হিসেবে না হলেও রাত জাগার সঙ্গী হিসেবে মনে হয় আমি ততটা 

দক্ষ নই, কারণ পরবতী সাফারির সময় ফে একটি স্ত্দর্শন যুবককে সঙ্গে নিষে 
এল-_নাইরোবিতে তার সঙ্গে ফে-র অল।প হয়েছিল । ফে-র মত যেয়ে ওর 

মধ্যে কী দেখল' কী জানি, কারণ বন্দুকের হাত তার মোটেই ভাল নয়। শুনলাম 

তার অন্য অনেক গুণ আছে, যার পরিচয় «সই মুহূর্তে আমি পাইনি । ব্যবস্থাটা 
কিন্তু হল চমৎকার, করণ সারাটা দিন আমার সঙ্গে শিকার কর!র পর ফে সন্ধে 

থেকে বন্ধুব সঙ্গে কাটাতো | কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফে-র ইচ্ছে তার খন্ধুও তাব 

গঙ্গে শিকারের উদ্দীপনায় অংশ গ্রহণ করুক। ারি বন্দুক ছেলেটির পছন্দ ণয়, 

ছুডলে তার কাধে ধাক্ক। ল|গে,_তাই সে ফে-র ২৭৫ নং বন্দুকট। ব্যবহাধের 

জন্যে নিল, আর ফে নিল ওর বিশ্বস্ত ৩৬০ নম্বর । আমরা এখন যাচ্ছি সিংহ- 

শিকারে, গ্ুতরাং এইসব হালকা রাইফেল ব্যবহার করা চলতে পারে, তবুও 

আমি নিলাম আমার ৪৭৫টা-_যদি ধ্দবাৎ কোন হাতি বা গণ্ডারের দেখা মেলে। 

বন্থা জন্কর পায়ে-চল। পথ ধরে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে দিযে আমর] চলেছি। 

হঠৎ দেখা গেল একটা মোষ একা! ঘাস খেয়ে চলেছে । আফ্রিকার মোষ অতি 

সাজ্বাতিক প্রাণী। মাথ| নিচু করে যখন সে তেডে আসে, শিকারীর পক্ষে 
তখন একমাত্র গুলি করার জায়গা তার ছুই শিং দিয়ে আগলে রাখা পুরু 

কপাল। ভারি রাইফেলের গুলি ভিন্ন সে-আক্রমণ প্রতিহত কর! অসম্ভব । 

আমার ইচ্ছে ছিল মোষটাকে ছেডে এগিয়ে যাওয়া, ফে কিন্তু সে কথায় 

কর্ণপাত করল না। তার ইচ্ছে, তার বন্ধু যেন নাইরোবিতে ফিরে গিয়ে বলতে 

প।রে সে মোষ শিকার করেছে । বললে তাকে ফিস-ফিস করে, 'মারে। ওর কাধ 

লক্ষ্য করে, তাতে যদি ন! পড়ে তে। তোমার হয়ে আমিই ওকে মেবে দেব ।” 

নার্ভনভাবে ছেলেটি রাইফেল তুলে গুলি করতে গুলিট! খানিকটা উপরে 
গিয়ে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে যোবটা পাক খেয়েই প্রচণ্ডবেগে আমাদের তাড়া 

করে বসল। আর কিছুই দেখতে পেলাম না, চোখে পড়ল কেবল সু প্রথটা 
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ধরে ধেয়ে-আসা একজোডা শিং। অদ্ভুত শান্তভাবে ফে রাইফেল তুলে তার 
কপালে ছুটো গুলি ছুডে দিল, কিন্ত তাতেও তার কিছুই হল না। যখন 

দেখল তবুও মোষটা তেমনি তেড়ে আসছে, রাইফেল ফেলে দিয়ে ফে তার 

বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল । 

সরু পথটা জুডে ছু-জনে যেভাবে জডাজডি করে রয়েছে তাতে ওদের 

সামনে গিয়ে গুলি করার উপায় নেই, এদিকে মোষটা প্রায় আমাদের উপরে 

এসে পডেছে,_-তাব কালো বুকে সাদ সাদা ফেনা! আ।র প্রকাণ্ড শিংছুটে! 

দেখতে পাচ্ছি। এই ছুশো পাউণ্ড ওজনেব মোষ আমাঁদেব উপব পড়লে আমরা 

একেবারে পিষে যাব । শিংদুটে! ষখন আর মাত্র গজ ছুই দূরে, কোনগকমে 

বন্মুকের মুখটা ছু-জনের মাঝখান দিযে গণপিয়ে দিষে গুলি করলাম । সশ্ৰে 

পড়ে গেশ মোষটা, তার ফেনায় আর রক্তে ফে-র ট্রাউজাস ভরে গেল। এত 

জরে পডল মোষট। যে ফে আর তার বন্ধু হয়ত মনে করেছিল বুঝি মোষটা 

মেরেইছে তাদেন। কয়েক মুহুত পরে চোখ মেলে ফে ধেখল। মোবটা তার 

পাবের কাছে মরে পডে রয়েছে । 

ফুতিতে চেঁচিয়ে উঠল ফে, 'জান জান, হ্াণ্টার মেরেছে মোষটাকে ! দুঃখ 
কোরে। না যে তুমি মারতে পারনি, চল এক্ষুনি তোম|য় আর একট। €মাষ 

দেখিয়ে দিচ্ছি।' 

"অনেক ধন্যবাধ !? কাপ। হাতে কপাপের ঘাম মুছতে মুছতে খললে 

ছেলেটি, “একটা কথা শুধু আমার জানবার আছে--এখান থেকে নাইরোবি 
ফিরতে কত সময় লাগরে ?” 

বেচারা ফে। জানি নাকী তার হয়েছে শেষ পর্যস্ত। বন্দুকে তার লক্ষ) 

খিল অব্যর্থ, আর সঙ্গী হিসেবেও সে ছিল চমৎকার | 

শিকারের ব্য।পারে যত দুর্ঘটনা ঘটে, আমার ধারণ। তার অধিকাংশই 

ঘটও না য্দি শিকারীর1 ভারি বন্দুক ব্যবহারে অনিচ্ছুক নাহত। আমিজানি 

এ আমাপ শিন্ব ধারণা-বিশেষ, এবং এ নিয়ে প্রচুর তর্ক-বিতর্কও হয়েছে। 

আমি জানি মোষ বা গগ্ডারকে ঠিক জায়গায় গুলি করতে পারলে হালকা 
বন্ুকেও তাকে মারা সম্ভব, কিন্তু তার আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে এমন 

গুলি একান্ত প্রয়োজন যা তাকে সঙ্গে সর্শে ফেলে দিতে পারে। মোক্ষম 

জায়গায় গুলি করার পরও কখনে? কখনো দেখা গেছে, মরে গিরেও সেই ওত 

আক্রমণের বেগে শিকারীর উপর পড়ে তার মৃত্যুর কারণ হয়েছে। 
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হুঃখের বিষয় অধিকাংশ শিকারীই দেখা গেছে ভারি বন্দুকের ধাক্কা সহ 

' করতে নারাজ । কয়েকবার অভ্যাসের প্রেও দেখ! যায়, ঘোডা টিপবার সময় 

অনিচ্ছাসত্বেও শিকারীর মুখে কুঞ্চন দেখা দিয়েছে এবং ফলে সে লক্ষ্য 

হয়েছে । অগত্যা তাই সে হালক1 বন্দুক ব্যবহার করে,_-এ কথ! ভূলে যায় যে 

শিকারের উত্তেজনায় ধাক্ক।র কথা৷ তখনকার মত মনে থাকে না। * 

ষারণাস্ত্ব নির্বাচনের সময় শিকারীকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। 
সকলেই চায় নিঞজ-নিজ হাতিযার ব্যবহার করতে, অথচ আফ্রিকায় শিকারের 

উপযোগী বন্দুক অতি অল্প শিকারীরই থাকে । আর ভাডা-কর1 ভারি বন্দুক 

নিয়ে শিকাব করলে আবার দেশে ফিরে তা দেখিয়ে বাহাদুরি কর! যাবে না! যে 

এই বন্দুক দিয়ে আমি অমুক বড জন্তটা বধ করেছি। অনেক শিকারী আবার 

পুরোনে। দিনেৰ শিকারিদেব লেখা কাহিনী পড়ে জেনেছে যে তারা প্রায়ই খুব 

হালকা বন্দুক ব্যখহাপ করত। তখনকাব দ্রিনে ব্য।পারট। ছিল অন্তরকম; 

জীবজন্ত ছিল অনেক শান্ত, তাদের বেছে বেছে শিকার করা সম্ভব ছিল। 

তাছাডা শিকারও সহজেই মিলত, তার সন্ধ(নে গভীর ঝেপের মধ্যে প্রবেশ 

করার ঝুঁকিও নিতে হত না। 

শিকারিদের হালকা! অস্্েব প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে একটা অত্যন্ত 

কুৎসিত অগ্যাস শ্বেঙাঙ্গ শিকারিদের মধ্যে চালু হয়। শিকারী গুলি করার সঙ্গে 

সঙ্গে যার সঙ্গে তিনি এসেছেন সেই শ্বেতাঙ্গ শিকারীও পেই একই লক্ষ্যে তার 

ভারি রাইফেল দিয়ে গুলি করে। শিকারীর গুলি লক্ষ্যভেদ করে, না লক্ষ্য 

হয় এ নিয়ে শ্বেতাঙ্গ শিক।বীর কোন মাথাব্যথ! নেই, কারণ শিকার মার! পড়ে 

ঠিকই এবং সে সম্মানের অধিকারী হন শ্বেতাঙ্গ শিকারীর নিয়োগকর্তী। আমি 
যেসব শিকারিদের শিকারে নিয়ে গিযেছি, যেমন, ম্যাকমার্টিন দম্পতি, কম্যাণ্ডার 

গ্লেন কিডস্টন, বা মেজর ক্রস--এদের সঙ্গে ওরকম চালাকি করলে যে তার! 

সঙ্গে সঙ্গে আমায় নাইরোবিতে ফেরত পাঠিয়ে দিতেন, তাতে সন্দেহের 
অবকাশমাত্র নেই। অবশ্য আজকালকার শ্বেতাঙ্গ শিকারীর মনোভাবও যে 

আমি বুঝি না তা নয়। জর্লের একটা নিয়ম হল কোন প্রাণী আহত' হলে 
তাকে না মেরে ফিরবে না; স্থতরাং যদি অপটু শিকারী কোন শিকারকে 

আহত করে, আহত প্রাণী স্বভাবতই কোন ঘন ঝোপের আড়ালে আত্মগে।পন 

করবে, এবং শ্বেতাঙ্গ শিকারিকেই তখন তার পিছু নিয়ে ঝোপের মধ্যে প্রবেশ 

করতে হবে, কারণ প্রথমত, মক্কেলের পক্ষে অতটা ঝুকি নেওয়া সম্ভব হবে না, 
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আর হ্িতীয়ত, শ্বেতাঙ্গ শিকারীর পক্ষে একাজ অনেক সহজেই সমাধ! করা 
সম্ভব হবে। 

মনে পডে একবার এক ইউরোপীয় রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে শিকাবে নিয়ে 

গিয়েছিলাম কেনিয়ার অন্তর্গত ভই অঞ্চলের কাসিগাউএর নিকটবতী স্থানে। 

একট] পুরুষ মোষকে আমাদের দিকে আদতে দেখে আমর শুয়ে পডলাম, 

যাতে ও আমাদের দেখতে না পেয়ে আরো কাছে এগিয়ে আসে । মোষট! 

ক্রমে আমাদের পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পডল। রাজকুমারীগ হাতে ছিল 

একট! ছে!ট সরু নলের বণ্ুক। তর ইচ্ছে হল কারুর সাহায্য না শিযেই তিন 
মোষটাকে মারবেন । তীর গুণি মোষটার বুকে গিষে বিধল। বন্ুকটা ভারি 

বা মাঞারি ওজনের হলেও এ আঘাত মারাত্মক হতে পারত, "কিন্তু এক্ষেত্রে 

আহত মোযট1 একট] ঘন ঝোপের আডালে গিয়ে আত্মগোপন করল। 

পাযেব দাগ লক্ষ্য করে যেতে যেতে ছোট-ছে।ট রক্তের বিন্দু চোখে পডল | 

শিকারার একট কাজ হল রক্ত পরীক্ষা কবে আঘাতের পরিমাণ আন্দাজ 

করা। ফুমঞুসেব রক্তে রঙ হালকা, তা থেকে বুঝতে হবে শিকারের পেছনে 
অনেক সময় দিতে হবে। মুত্র/শয়ের রক্ত হয় খুব গাঢ় রঙের, তা থেকে 

বুঝতে হবে আঘাতটা মারাত্মক হয়েছে । আর গায়ের রক্ত হয় মাঝামাঝি 

রঙেব, তা থেকে বুঝতে হবে যে গুলি বিশেষ ভিতরে প্রবেশ করে নি। এক্ষেত্রে 

এই শেষোক্ত ধরনের রক্ত দেখা গেছে” অর্থাৎ মোষট] সুস্থ শরীবে আছে, 

দমেবও অভাব ঘটে নি; নিজের পছন্দমত জায়গায় লুকিয়ে সে যুদ্ধের জন্যে 

গ্রন্তত হয়ে থাকবে- তাকে মারা সহজ কাজ হবে না। 

রাজকুমারীর তবু জেদ, তার এ বন্দুক নিষেই মোষটার পিছু নেবেন । 

আমি আপত্তি করায় তাঁর রাজরক্ত টগবগ করে উঠল, বেশ করে আমায় 

ছু-কখ| শুনিয়ে দিলেন । এইসব মানুষ জীবনে কখনে। কারো কাছে কোন 

বাধা পায় নি, এদের সামলে কাজ করা কঠিন। তবুও আমি তার এই 
আত্মহত্যার প্রচেষ্টায় বাধা দিলাম। রাজপুত্রেব কাগুজ্ঞানের অভাব ছিল না, 

শেষ পর্যন্ত তিনি মাঝখানে পডে রাজকুমারীকে নিরস্ত করলেন আর আমায় 

পাঠালেন মোষটাকে মেবে ফেলার জন্যে। 

ওয়।লিগুলু পথপ্রদর্শককে নিয়ে আমি জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করল।ম। 

আমার মনে হয় কেনিয়ার পথপ্রদর্শকদের মধ্যে ওযালিগুলুবাই সবচেয়ে ওস্তাদ, 
আর এই লোকটার উপর আমার প্রচুর আস্থা ছিল। পায়ের নিচে বেলেমাটি, . 
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ঝোপের ভিতর দিয়ে তাই নিঃশকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল। নীরব নি্তন্ধ, 

চারিদক,_-তার মনে এই বুঝতে হবে ষে মোষটা কোন ঝোপের আডালে 

আমাদের প্রতীক্ষাঘ লুকিযে রযেছে । এভাবে চিন্তা করলে অনেকট] সতর্ক হয়ে 

চল] সম্ভব হয় । 

ক্রমে যেখানে এসে পৌছলাম, রক্তের দাগ সেখানে অনেক রেশি। নিশ্চয় 

মোটা এখানে এসে কযেক মিনিট থেষেছিল, রাজকুমারী যখন চিত্কার করে 

আমার সঙ্গে কখা কইছিলেন, এখানে দাড়িয়ে সে তা শুনেছিল, এবং যখন 

আমদের তক বন্ধ হল আর আমর! তাব পিছু পিছু অগ্রসর হলাম, সে তখন 

এগিয়ে চলেছিল । 

হঠাৎ মোষটার গাষের তীব্র গন্ধ আমর! পেলাম। থেনে দীড়ালাম 

ছু-ভশে। নিশ্চয় মোবট| করেক গঞ্জেব মধ্যেই কোথাও রয়েছে। ওয়ালিগুলুটাও 
নাক খাড়া কবে দাডালো খানিকক্ষণ, তারপর সে আঙুল দিযে দেখিয়ে দিল 
ঝোপের দিকটা । কিন্তু কিছুই আমার চোখে পডল না। , মৌষটা এখনে 

একটুখানি দূরে আছে এই মনে করে আমি আমার সঙ্গীকে হাঙ্গত করলাম 

মোষটা যেদিকে আছে সেদিক লক্ষ্য কবে টিল ছুভডতে। একটা পাথর তুলে 
নিয়ে সামনের ঝেপে ছুডে দিতেই সেটা ঠং করে মোষটার শিঙে গিয়ে 
লাগল। এবার তাকে পুরে দেখা গেল, তার কালে চামডা গাছের ছায়ার 

সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিল বলেই এতক্ষণ সে আমার চোখে পডেনি । 

সঙ্গে সঙ্গে মোষট1 আমাদের তেডে এল | লক্ষ্য স্থির করারও সময় মিলল 

ন1, ৫০*নং দোনল] এক্সপ্রেস ব্লাইফেলটাকে শট-গানের মত করে তুলেই গুলি 

করলাম, গুলিটা লাগল তাব বা চোখের নিচে । তেমনি ছুটতে ছুটতেই মরে 

গেল মোষটা। ,রাইফেলটা যদি যথেষ্ট ভারি না! হত তাহলে মোষটা নিশ্চয়ই 

পড়ে যাবার আগে আমাদের দ্ু-জনকে শেষ করে ফেলত। 

শিকারীর নির্দেশে যত বিপজ্জনক কাজ আমায় করতে হয়েছে তার মধ্যে 

বোধহ্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল একট। আহত বরাহের পিছু নিয়ে গু ডি মেরে 

তার গর্তে প্রবেশ করং। আমি তখন আর্ল অব. কার্নীভনকে শিকারে নিয়ে 
এসেছি । একটা ববাহ তার গুলিতে আহত হয় এবং একটা গর্তের মধ্যে আশ্রয় 

গ্রহণ করে । গর্তে প্রবেশ করার সময় বরাহ সর্বদাই তার শরীরের পেছনদিকট। 

আগে গর্তেৰ ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়ে দেয়, তার দাতাল মাথাটা থাকে গর্তের 

মুখের দিকে, পাছে কোন শক্র অতফিতে আক্রমণ করে বসে । আর্লের কিন্ত 
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বরাহটা না পেলেই নয়। আমি তো ভেবেই পেলাম না কী করে তার পিছু 

নেওয়া সগ্তব। গর্ত খোডবার যন্ত্রপাতি কিছু নেই, আর পেোায় দিয়েও ষে 

ওকে বের করে আনব তাও সম্ভব নয়। 

কুলিদের যখন জিজ্ঞাসা করলাম তারা কেউ বরাহটার পিছু-পিছু গণ্ডে 

নেমে যেতে রাজি কি না, তারা বললে তারা মুসলমান, শুয়োর ছোয়। 

তাদের ধর্মে বারণ তাই, নতুব1 খুব খুশি মনেই তাবা এ হুকুম পালন করত। 

'অগত্যা। নিঞ্জেকেই তাই করতে হল। কোটটা খুলে ফেললাম, আর আমি প 

ছুঁডতলেই আমার প| ধরে টেনে তুলে আনবে-_কুপিদের এই নির্দেশ দিয়ে আমি 
সেই গর দিয়ে নেমে গেলাম । 

একেই গত্তট। আমার কোমরের পরিধির পক্ষে বিশেষ বড.নয়, তার উপর 

আবার ববাহটার ছুর্গদ্ধে আমার দম আটকে আঙগছে। গ্রবেশ-পথট1 আমার 

শরীবেৰ আডালে পডে একেবারে অন্ধকার । সেই অন্ধকারের মধ্যে ডান হাত 

বাডিযে ভাচা করতে করতে এক সময় বরাতের দঈীতটা আমার হাতে লাগল । 

সঙ্গে সঙ্গে আমি ধরে ফেললাম সেটা । বরাহট। চেষ্টা করল গর্তের মাথার 

সঙ্গে আমার হাতট। পিষে দিতে, কিন্তু আমি কিছুতেই ছাডলাম না, আর 

সেইসঙ্গে প্রাণপণে পা ছুডতে লাগলাম। বাতাসের অভাবে আর তীব্র দূর্গদ্ধে 

আমার প্রা জ্ঞান হারাবার উপক্রম হল। কুল্গির| আমায় টেনে তুলল, আর 

আমি টেনে তুললাম দুর্গদ্ধ বরাহটাকে। 
সোজ। হয়ে ঈাডিয়ে মুখটা মুছে ফেলতে আর্ল বললেন, “চমৎকার, চমৎকার, 

হান্টার! কী জান, বরাহটা যে আমি ঠিক স্মারক হিসেবে চাই তা নয়, আমি 

চাই ওর চামভাটা,_-ওট] দিয়ে আমি আমার গাডির সীট তৈরি করব। ভাল 

কথা, গর্ত থেকে ওটাকে টেনে আনবার সময় ওর চামন্ডাট। নষ্ট হয়নি তো?" 

আমি কেবল এইটুকুই আশা করতে পারি যে আর্ল নিশ্চয় ওর চামডার 

সীটে বসে প্রচুর আরাম পেয়ে আমার এই পরিশ্রম সার্থক করেছেন। 

॥ ৬ ॥ মাসাইদের দেশে সিংহ-শিকার 

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি এক সময়ে একদিন কেনিয়া শিকার-বিভাগের 

অধিকর্তা ক্যাপ্টেন এ. টি, এ. রিচি, ও, বি. ই., এম্. সি-র দপ্তরে আমার ডাক 
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পডঙ্ল। এমন একটা লোভনীয় প্রস্তাব ক্যাপ্টেন আমার কাছে কবলেন, কে।ন 

শিকারীর কাছে তেমন প্রস্তাব আর কখনেো। কর] হয়েছে কি না সন্দেহ । 

তার এই প্রস্তাব ভাল কবে বুঝতে হলে কলোনিব এ অঞ্চলের তৎকালীন 
অস্বাভাবিক অবস্থাটা উপলব্ধি কথা প্রয়োজন । 

কেনিষাব মাঝামাঝি অঞ্চলে এক বিস্তীর্ণ অধিত্যকা আছে, "এক লভায়ে 
জতেব দেখনে বাস--তাবা হল মাসাই। তীব ধন্তককে তাবা! কাপ্রুষেব 

হাতিয়াৰ বলে ঘ্বখাব চক্ষে দেখে) বলে, “ক্রব সন্ুখীন হতে যাবা ভগ পা, 

তাদেবই জন্যে ৭ অন্থ। মাসাইদ্রে তরুণ যোদ্বাদেব, যাদেব ওবা বলে 

মোবান, গুধান খগ্য তাজা বন্তু আব ছুধ ১ কাবণ তাদের ধাবণা, যোদ্ধাদের 

খাচ্য ও ছাডা অন্ত কিছু হতে পারে না। আশেপাশের জাতিবা ওদের ভয়ে 

আতাঙ্কত থাকত, কান্ণ মাসাইদেক সঙ্গে লডবাব যোগ্যতা তাদেব বাঁরুব 

ছিল না। ওদেব খেলা হল ক্ল্ম দিযে সিংহ শিকাব ববা,_ব্যাপাবট। ন। 

দেখলে একবকম অসম্ভব বলেই মনে কনা ম্বাভাবিক। আততায়ী পশ যেমন 

দুর্বল প্রতিবেশীব উপৰ অন্যাচাব কবে, এই মাসাইপাও তেমনি পুবাঁকালে 

একান্তভাবে অন্যান্থ জাতিদেব উপব ভব কবেই জীবন ধারণ করত। 

একট] আশ্চয ব্যাপাব এই যে, শিকাবী প্রাণীদেব--যথা বাজপাখির বা 

বুনো বুকুবেব কোন এক্র না থাকার ফলে যে তাদের বিশেষ সংখ্যাবৃপ্দি হয় তা 

কিন্ত নয়, করণ জীবন ধাবণেখ জন্যে এতই তাদেব পবিশ্রম কবতে হয় যে 

বেশিদিন বাচে না তাবা। ত] ছাডাও, যতই তাদেপ শক্তি বা তেজ থাকুক না 

কেন, অ।সলে অদ্ভুত নবম তাদের শ্বাব,-এমনকি যে প্রথণীকে তাবা শিক।র 

করে তাৰ দেহও ত|দেগ চেয়ে শক্ত । এ কথা মান্তষেব ক্ষেতেও গযোজ্য | 

ব্রটিশ গঞঙ্ঞ্পেট যখন উপজা ততে উপজাতিতে »জ্র্ষ বন্ধ করে দিলেন, 

মাসাইদেব আশেপাশেব উপজাতিদের তখন এতই সংখ্যাবুখি হল যে তাব! 
এক বিশেষ সমস্যা হয়ে ঈাডালো। আর এদিকে মাসাইদের জীবনধারা আমুল 
পরিবতিত হওযাঁব ফলে তাদের প্রায় নিঃশেষিত হবার মত অবস্থাঁ। জীবন- 

ধ/রণেব জন্ঘে বধ্য হয়েই তখন তাদের বেশি করে গো-মহিষাদি পালন করতে 

হয়। এপিকে সংখ্যাবৃদ্থিব ফলে এক সাজ্ঘাতিক মডক সমস্ত জেলাব মধ্যে 
ছড়িয়ে পডে। হাজাবে হাজারে গরু মোধ মাবা পড়ে, থেকে যায় মাত্র 

হষ্পসংখ্যক কয়েকটি, তাদেব পবিচয় বহন কববাব জন্তে | 

সঙ্গে সঙ্গে পিংহেব পাল মূর্দাফরালের দায়িত্ব গ্রহণ করল। মরা গঞ্ষ বাছুর 
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খেয়ে খেয়ে সিংহের সংখ্যা অনস্তব বুদ্ধি পেল। বেসব রুঘন সিংহশাবকের 

সাধাবণ অবস্থায় অকালমৃত্যু হত, তারা পর্যন্ত পূর্ণাবয়ব হয়ে উঠল। অত্যন্ত 

অল্প ৮্ময়েব মধ্যে সমুস্ত মাসাইয়েব' দেশটা সি"হে সিংহে ছেয়ে গেল। মডক 
কেটে যাবার পর্ণ বখন আর পথে ঘাটে মবা গরু ৫ "ষ মিলল না, চিংহের। 

তখন জ্যান্ত গরু বা মোবের দিকে মন ধিল। মাসাইবা »।ন ঢাল বম নিয়ে 

তাদের অবশিষ্ট গরু মোষদের বাচানোব জন্যে তৈবি হল। কিন্তু একট] সিংহ 

মূবে ০৩। একজন কফি ছু জন মোবান আহত হ«, আব পিংহেব কবলে আহত 

প্রথণী প্রাগই পরেখ| যায় বঙ্ প্।ষযে গিয়ে মাবা পডেছে, কাবণ শিংহ যেসব 

প্রাণী ।শকাব কবে, ঠিংহেৰ নখে তাদের মা সের টুকবে! জমে পচে থাকে | এর 

ফলে সামান্য আচডের ক্ষতেও মৃত্যু অবশ্থস্তাবী হযে ওঠে ।* এভাবে সেরা 
সেবা যোঞ্জ।দেং হ|বয়ে মাওব্বববা মহ] ছুশ্চিন্ত যু পডল। অগেকাব দিন 

হলে মাপাইপ| অগ্ত উপজাতি খে লডাউ কবে তাদের শ্লীলোক আব গরু 

মোখ হরণ করে খানকট। পুষিয়ে নিত, কিন্তু এখন আর গভগ্েণ্টের কাছে 

সাহায্য ডিক্ষ। ছাভ! অন্ত গতি নেই। 
ম সাই বিজার্ভেব জেলা কমিশনার ছিলেন আব পেলথরপ নামক এক 

অল্পণরস্ক ভদ্রলোক | একট] ম্যাগাজন বাইফেল নিয়ে তিনি সিহের সখ্য 

কমাতে বোশয়ে পডলেন। আমাব মতে, ঘণ জঙ্গলের মধ্যে সম্মুখ বংগ্রামের 

পক্ষে ম্য।গা।জণ র।ইফেণ ঠিক আদর্শ অন্থ নয, কাবণ এবখাব গুলি করবার 

পর আবার গুণি ৬বতে সময় ল|গে প্রায় দু-সেকেও্ড, এব, এই সময়টুকুই 

মাবাজ্মক হওয| সম্ভব। যদিও লুকোনে।| জায়গা থেকে বাফাকা জায়গায় 

আ।ম অণেক ণমব ম্যাগাজিন রাইফেল ব্যবহার কবে থাকি, খোপে ঝাডে কিন্তু 

দোৌশল। বন্ুক্ই খ্যবঙ্তার করতে অশ্যন্ত। দেনল।য় ছুটে গুলি ছোডা যায় 

এবং দখক্কার হলে পায় একই সঙ্গে ছুটো হোড। সম্ভব প্রথমটা লক্ষ্য 

হলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছিতীয়টা ছোডা যেতে পারে । জন্ত যখন আক্রমণ করে 

আসে তখনই এ অস্থ বিশেষ করে উপযোগী। 

সিংহ স।ধাবণত ঘন ঝেপের যধ্যে বাস করে, তাই সিংভ উচ্ছেদ কবতে 

হলে দবকার ঘন ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করা । মিঃ পেলথরপ এ পর্ষস্ত কেবল 

শখেব খাতিবেই স্ব্হি মেরে এসেছেন, তাও ফাকা জায়গায়। এবার তিনি 

জঙ্গলের মধ্যে গ্রবেশ করে একটা পিংহীকে লক্ষ্য করে গুলি ক্বলেন। +কিন্তু 

বন্দুকে আর-একটা গুলি ভরে নেবার মাগেই আহত সিংহী তাকে আক্রমণ 
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করে বসল, ছিটকে ফেলে দিয়ে তাকে ধরে ফেলল । ঠিক এই সময়ে একজন 

স্থানীর পুপিশ সিংহীটাকে গুলি করে তাকে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা 

করে। কিন্কু এইট্ুকৃতে৪ও মি: পেলথগাঁ অত্যন্ত আহত হন। তীকে 

হাসপাতালে নিয়ে যেঝোহয। , 

ক্যাপ্টেন রিচি - পলেন, 'পেলথর্পের অভিজ্ঞতার পর আর ,আমার মনে 

হয় না সাধারণ শিকারীব হাতে এব্যাপাব ছেডে দেওয়া উচিত। অভিজ্ঞ 

শিকারীর কাজ এ। অনেক আলোচনার পর শিকার বিভাগ তোমাকেই এ 

কাজের উপযুক্ত বলে বিবেচন। করেছে। সিংহের সংখ্য। অত্যন্ত বেডে গেছে, 

তিন মাসের মধ্যে ওদের অনেকটা! কমিগে ফেলতে হবে । মাইনে হিসেধে 

ওদের চাষডাগুলে। তোমার ।? রর 

কালো! কেশরী সব-দের। সিংহের চামছা তগন বিক্রি হচ্ছিল এক-একটা 

কুডি পাউও্ড করে, আর সিংহার চামডা তিন পাউগ্ড করে। বিপদ প্রচুর, 

সন্দেহ নেই, কিন্ত এতে করে সংসারেও টাকা আসবে গ্রচুর। ইতিমধ্যে 
আমাদের চারটি সন্তান হয়েছে, আশ্চর্য,_ছেলেপুলে মানষ করতে যে এত খরচ 

পড়ে, তা৭ কেনিয়াব মত জায়গায়, এ আমাব ধাবণাব বাইরে ছিল । 

সন্ধ্যাবেল! হিলডার কাছে কথাটা পাডলাম। ঝোপ অঞ্চলে দশটা, এমনকি 

কুডিটা পর্যন্ত সিংহ মারা কোন অভিজ্ঞ শিকারীর পক্ষে খুব একটা বিপদের 

ব্যাপার নয়; কিন্তু নির্দিষ্ট অল্প সময়ের মধ্যে একশোটা পিংহ বধ করতে গেলে 

কোন-নাকোন সময়ে মাবাম্রকভাবে আহত হবার সম্ভাবনা । তীক্ষবুদ্দি 

হিলডার মাথার একটা চমৎক।র মতলব এল । বললে সে, 'রোঙছরোয় সিংহ- 

শিকারের সময় ক্যাপ্টেন হাস্টের কুকুরের পালের কথা মনে আছে? তার! 

তো তোমার খুব কাজে এসেছিল। এ ব্যাপারেও কুকুরের সাহাষ্য নিয়ে 

দেখতে পার।? 

মতলবট! চমতকার সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্যাপ্টেন হাস্টের কুকুরগুলে৷ তো 
তার ভাই বিক্রি করে দিয়েছেন, জানি না কোথায় অমন আর-এক পাল কুকুর 

মিলবে । ভাল কুকুরের সন্ধানে অনেক বৃথা অন্সন্ধানের পর শেষ পধন্ত 

গেলাম নাইরোবির কুকুরের ঘাঁটিতে । বিভিন্ন জাতের বাইশটা কুকুর, 
অকর্মণ্যের দল, মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। বিভিন্ন আকৃতির, বিভিন্ন 

চেহাব্ার আর বিভিন্ন জাতের কুকুরগুলো । আমার হাতে পডলে তবু হয়ত 

তাদের বেঁচে যাওয়া সম্ভব হবে, এই ভেবে প্রতিটি দশ শিলিং হিসেবে সমপ্ত 
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কুকুরগুলো কিনে নিলাম। সিংহ-শিকারের কুকুব দেখে হিলডরের মুখটা 
ছোট হয়ে গেল-_-তার উপর আবাব দেখা গেল, বাড়ির কুকুবের যেটুকু শিক্ষা 

থাকে সেটুকু তাদের নেই। পারা দিন ঘেউ-ঘেউ করছে, আব সার! রাত 

বিকট চিৎকার করে চলেছে; সব সময়ে কামডাকামডি লডালডি চলছে। 

যাই হোক, সপ্তাহখানেকেব মধ্যেই আমি ওদের মধ্যে মোটামুটি একটা শঙ্খলা 

এনে ফেললাম, মনে হল এবাব মাসাই বিজাঙে যাওয়া যেতে পারে। 

গঞঙবেণ্ট থেকে বনের বিভিন্ন অঞ্চলে টোপ বে নিয়ে যাবার জন্যে ছ-টা 

বলদ দেওযা হল । এই মন্থরগ(ত জানোয়াধদেব নিযে আর কযেকজন স্থানীয় 

কুলি আর আমার কুকুরের পাল সঙ্গে কবে আমি বেরিয়ে পডলাম। 

প্রধান রাজপথ ধরে গেলাম কন্জা পরন্ত, নাইরোবি থেকে মাইল কুড়ি 
দক্ষিণ পুবে এ জাযগা। তারপর গেল।ম পশ্চিম মুখে । এক দিন চলার পত্র 

বন হালকা হয়ে এল, আমরা সমতল অঞ্চপে এণে পৌছলাম। কিকুমুদের 
চাঁলাঘরেব সংখ্যা ক্রমেই কমে আস্ছে । এই কিকৃষুরা চাষবাস করে জীবিকা- 

নির্বঙত কবত, অনেক কাল ধবেই মাসাইর1 এদের উপর অত্যাচার করেছে; 

লুটপাট করেছে । চাষজমি সব পেছনে পডে রইল, সামনে এখন কেবল ঘাসে 
ছাওয়] বিস্তীর্ণ প্রান্তর, এখানে ওখানে প্রচুর শিকার ছডানো। চারণভূমি 

ভিসেবে আদর্শ এ অঞ্চল। কোন আবহমান কাল থেকে এখানে জেব্রা আর 

অন্যান্ত বন্য জন্কব পাশাপাশি মাপাইদেব গরু মোম চরে এসেছে । এখানকার 

বাতাস নির্মল, শ্সিপ্ব; নিশ্বাস ছিয়ে আনন্দ । কোথা ৪ একট! বাড়ি বা একট 

রাস্তা পধন্থ এই বিস্তারের বাধ! স্বট্টি কবছে না। চলেছি তো চলেছি, 

রিজার্ভের বন্য অঞ্চলের মধ্যে ক্রমেই এগিয়ে চলেছি । হিলভার জন্যে না হলে 

নাইরোবিতে ফেরার ব্যাপারে আমার কোন ভাবনাই থাকত না, কারণ এ-ই 

হল আফ্রিক1 ঈশ্বব যেমনটি হ্ষ্টি করেছিলেন ঠিক তেমনি? শ্বেতাঙ্গ মানুষ এসে 

গ্রাম আর গোলাবাডি তৈরি করে এর সৌন্দধ নষ্ট করর আগেকার অবস্থা । 

রাত কাটাতাম যেখানে থামতে হত সেখানেই, আর পাহাডের বুকে সুর্য 
উঠতেই আবার বেরিয়ে পডতাম। -_পথের নির্দেশ কিছু নেই ; আপন খেস়্াল 

খুশি মত চলতাম। | 

একদিন সন্ধ্যায়, তখন আমর1 রিজার্ভের মধ্যে অনেক দূব পধন্ত অগ্রসর 

€য়েছি, হঠাৎ তাবুর চীগ্িদিকে সি হের ডাক শোন! গেল। গভীর টান্ধ! টান! 

আওয়।জে বুঝলাম, পুরুষ সিংহ সেগুলো। পরদিন ভোরে আমি প্রথম 
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মাঁসাইর়ের দেখা পেলাম । দু-জন বীর জোয়ান, সিংই-শিকারে বেরিয়ে তার 
আমার তীবু দেখতে পেয়ে এসেছে । সম্পূর্ন সপ্রতিভভ!বে তারা তীধুর কাছে 

এগিয়ে এসে বল্পমে ভর করে দায়ে আমান লক্ষ্য করতে লাগল । এতদিন 

যেসব আদিবাগিদের দেখেছি এনা তাদের থেকে আলাদা) _লম্ব1, রোগা 

চেহারা, অত্যন্ত কোমল ও কমন।য মুখভাব-_শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে সুন্দর দেখতে । 

একটা মতবাদ আছে যে, মাসাইবা হল পুরাকালের মিশরীয়দের উত্তরপুরুষ । 

স্থদূর অতীতে কোন এক কাপণে তাপ! দলে দলে দক্ষিণ অভিমুখে চলে আসতে 

বাধ্য হণেছিল। এই 'তঞ্চণ শিক্াবিদেব মুখ লাল রউ দিধে চিত্রবিচিত্র করা, 

হান্ড গুঁড়ো করে যে খণ্ড তৈপ্রি হয় ণেই খড়ি দিয়ে মেই ছবির আউটলাইন 

আকা। একটুকসে। কাপড যাঞএ তাদের পরনে, - একট। কম্বল কোনবকমে 

শরীরে জড়িয়ে কাধের কাছে গেরো। দিরে বীধা । 

ওদের যখন বললাম আম [সিংত-শিকারে এসেছি, মনে হল এট। তাদের 

কাছে মজার কথ| বলে মনে হয়েছে । তার! বললে যে কেবলমার বন্দুক নিয়ে 

সিংহ-শিকারে গেলে আমি বিপদে পছব,--সিংহ-খিকারের উপযুক্ত অশ্ব হল 

বল্পম। বন্দুককে তারা ঘ্বণার চক্ষে দেখে, প্রাচীনকালে একবার তার একদল 

আরব দ।স-ব্যবসাধীদের সহজেই ভাবিবে দিয়েছিল, সেই থেকে তাদের এই 

মনোভাব । এই আববদের হাতে ছিল আদিম যুগের গাদা বন্দুক । 

আমাকে পরাক্ষা করার জনোই বে'ধঃয়, ওদের একজন বললে দুটো সিংহের 

খবর সে জানে, তাবু থেকে বেশি দুবে নব সেজায়গা। সঙ্গে সঙ্গে ওর সঙ্গী এ 

কথায় স।য় দিল, বললে চমৎকার পিংহদুটো, খুব খুশি হবে সে যি আমি 

তাদের সঙ্গে যাই। এবকম ছিদ্রান্থদন্ধী দর্শকের সামনে প্রথম সিংহ-শিকারে 
যাওয়া আমার ইচ্ছে ছিল না। আমার কুকুরগুলো শিক্ষিত নয়, তাছাডা 

সিংহদুটো। যেখ।নে আছে সেট। ঝোপ, না, ফাঁকা জায়গা না কি, তাও আমার 

জানা নেই। কিন্তু যেপকম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ওরা আমার দিকে তাকাচ্ছিল 

তাতে আমি বাধ্য হয়েই ওদের সঙ্গে যেতে রাজি হলাম । ওদের পথ দেখাতে 

বলে কুলিকে বললাম কুকুরগুলোকে খুলে দিতে । 
মাসাইদের অনুসরণ করে একটা শুকনে| নালার্ন বুকে এসে হাজির হলাম 

বর্ধায় এখানে প্রবল বেগে জলম্রোত বয়ে চলে। পায়ের নিচে বালি, মেই 

বাণিতে মাসাইর। সহজেই সিংহের পায়ের ছাপ অন্ুমরণ করে অগ্রসর হল। 

কুকুরগুলে!ও এগিয়ে চলল, সন্দিগ্চভাবে এই অঞ্জানা গন্ধ পরীক্ষা! করতে করতে । 
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আকারবাকাভাবে চলতে চলতে একবার একটা মোড ফিরতেই দেখলাম দুটো 

সিংহ বালির উপর লম্বা হরে শুয়ে আছে মন্ত বড ছুটো বেডালের মত। 

আমাদের দেখে তারা উঠে দাডিবে 'কটমট করে তাকাতে লাগল। যাকে তারা 

এতক্ষণ ধরে অনুসন্ধান করে এসেছে তাদের দিকে একবার তাকিয়েই প্রায় সমস্ত 

কুকুর গুলো! আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল । পিংহ তারা কখনো 

দেখেনি, কল্পনাও করতে পারেনি যে এমশ কোন জন্তরও অস্তিত্ব সম্ভব । কিন্তু 

যে চারটে এয়ারডেল কুকুর ছিল, বারের মত বরে গেল তারা । 

মাসাইদের বা আমার আর তখন কুকুরদের কথা ভাববার সময নেই। 

মাসাই ছু-জ্ন বল্লম উচিয়ে আক্রমণের প্রতীক্ষায় রইল,_-অপূর্ব সে দৃশ্ত ! 
তাডাত।ডি বড পিংহটা4 বুক লক্ষ্য কবে গুণি করলাম গুলির ধাক্কায় পেছিয়ে 

গেল পিংন্টা, তারপর একট! বিরক্তিকর শব্ধ করে মশবে একপ।শে হেলে পড়ল 

আর তা সঙ্গ "বেগে শালার বা দিকে ঘন জর্লের মধে; ঢুকে পডল। সঙ্গে 

সঙ্গে এয়ারডেল কুকুবগুলো ঝ।পিখে পড়ে মরা নিংহট।কে কামডাতে শুরু করল। 

মনের সাধে তাবা পিংহটার কেশব ধরে টানাটা।ন শুরু করল, আমি কোন বাধা 

ধিলাম না এবং তারপর যখন পালের খাকি কুকুর গুণোও ভযে ভয়ে ফিরে এল 

তাদেরও আমি এ ব্যাপারে উৎসাহিত কলাম । আর দুটো কুকুর ছিল 
যাদের মধ্যে খানিকট1 সাহসের পরিচর মলল।--আমাব আশ] হল হয়ত এই 
ছ-টা কুকুবকে পিংহ-শিকারের উপযুক্ত করে তুলতে পারব । 

মর। সিংহটার উপর কুকুরগুলোর আক্রোশ মিটলে আমি তাদের নিয়ে 

গেলাম সেই ঝে।পটার দিকে দ্বিতীয় সিংহট। যেখানে আত্মগোপন করে ছিল। 

কাছে হতেই সিংহটা শিচু চাঁপা গঞ্জন রে সাবধান করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে 
এয়ারডেল আর কপি কুকুরগুলো ক্ুঞ্ধ গর্জন করতে করতে ঝোপটার দিকে 

তেডে গেল আর বাকি কুকুরগুলে। ঝোপটা চক্রাকারে ঘিরে চেঁচামেচি শুরু 

করল, কিন্তু অগ্রসর হতে পাস কপল না। একজন মাসাই একটা [ঢল ছুড়তেই 

সিংহট। খানিকটা তেডে এল; এমন ভাব দেখালো যেন একটা এয়ারডেলকে 

আক্রমণ কে বসবে, আর প্রায় সঙ্গে সপেই তার জায়গায় ফিরে গেল, আঙ্গি: 

গুলি কর।র স্থযোগ পাবার আগেই। 

ইতিমধ্যে কুকুর গুলোর দাহস ক্রমেই ধেডে চলেছে । ঝোপের উপরদিককার 

ডালপালার নড়াচড! থেকে দিংহের সঠিক অবস্থিতিটা বুঝতে পারছি। 

কুকুরদের মধ্যে যারা বেশি ছুঃসাহসী তারা খানিকটা ঝোপের ভিতর গুঁড়ি মেরে 

হাশ্টার ণধ 



ঢুকে খুব চিৎকার করতে করতে সিহেকে বের করে আনার চেষ্টা করল। 

বুঝল।ম কিছুক্ষণের মধ্যেই দিংহ বেগিয়ে আসবে; তাই আক্রমণের জগ্তে 

তৈরি হয়ে রইলাম। 

হঠাৎ ঝোপঝাডগুলে। ভয়ানক দুলে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব বেগে 

সিংহট1 আমার দিকে ধেয়ে এল। তার দু-কান পেছন দিকে লেপটে রয়েছে, 

পিঠটা বেঁকে গেছে একট! গোলাকার সজীব পদার্থ যেন আমার দিকে ছুটে 

এল। বালির উপর দিষে যেন উডে এল সে। একট। সাহসী এয়ারডেশ 

একেবারে সামনাসামনি ওর দিকে এগিয়ে গেণ, চেষ্টা কল অতিকায় সিংহটার 

গল। কামড়ে ধরতে । দিংহ তাকে ছিটকে ফেলে দিণ, শিশু যেমন অবলীল।এমে 

তার খেপন] ছিটকে ফেলে দেয়। গতিবেগ একটুও না কীময়ে সে আমার 

দিকে ধাবিত হল,_আগ যেদখ কুকুৰ তাকে বিরক্ত করছিল, গ্রাহাই করণ 

না তাদের। 

দশ গজের মধ্য এসে পডতেই আমি গুলি করলাম। ঠিক দুচোখের 

মাঝখানে গুলিটা গিয়ে বিধল এখং একটুও ন। নডে সঙ্গে সঙ্গে পভে গেল 

সিংহটা। ছোট্র গুণির গত থেকে ধে রা বেরিয়ে সকালের নিগ্ধ বাতাসে পক 

খেতে খেতে উঠে গেল। 

ফুতির চোটে মাসাইদের যুদ্ের নাচ শুরু হয়ে গেল। একে লঙাইতে 

উত্তেক্রনা, তার উপর অমন ছুটো। সিংহের মুতদেহ- গিজেদেপ সামলে রাখাই 
তাদের দায় হয়ে উঠল। ধল্লম ব|গিয়ে তাগা পাছ] পেছন দিকে করে সামনে 

ঝু'কে দাড়িয়ে রইল, আর তারপরেই হঠাৎ সিধে হয়ে তক্ষুনি আবার তেমনি 

স।মনে ঝুকে পডল। উত্তেঞ্জনা যতই বৃদ্ধি পেল ওদের এই অদ্ভুত অ্চচালনার 
গতিও ততই বৃদ্ধি পেল, শেষ পযন্ত ওগা এমন করতে লাগল যেন ঠিক 
পিস্টণ চলেছে । এ এক আশ্চর্য ধরনের আবেগপ্রবণতা ; মাস।ইদের মধ্যে 

এক অতি সাধারণ ঘটনা এ। যেসব শ্বেতাঙ্গরা ওদের সঙ্গে বাস করে তার একে 

বলে, 'কাপুনি' । এধরনের কোন ব্যাপাপন আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি 

তাই বুঝতে পারি না, যে মান্য পরম শান্তভাবে কেবলমাত্র ধল্পমের সাহায্যে 

ক্ষিপ্ত সিংহের আক্রমণ প্রতিহত করে, যেমন করে তার পক্ষে অমন 

মুগীরো গগ্রন্তের মত আচরণ কর! সম্ভব। 

সিংহ-শিকারের আনন্দ আমার অনেকটা খর্ব হয়ে গেল যখন দেখলাম, 

যে এগারডেল কুকুরটা দিংহের সম্মুখীন হয়েছিল সে মেরু ভেঙে পড়ে 
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রয়েছে । ভীরু কুকুরের দল, যারা কেবল দূর থেকে ঘেউ-ঘেউ করা ছাড়া 

আর [কছু করেনি, এখন তার! এমন বীর বিক্রমে মুত সিংহটাকে কামডাতে 

লাগল, যেন কতই বাবতের পরিচয় দিখেছে। অথচ এই কুকুরটা প্রচুক্ 
ছুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে এখন মুমূর্ু অবস্থায় পড়ে রয়েছে, কোনরকম অন্থযোগ' 

জানায শি। তাকে সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া! ছাড। আর কিছুই আমার 

করবার ছিল না। সিংহের একান্ত সম্মুখীন হওযার অর্থই মৃত্যুকে বরণ করা, 
কোন কুকুরের পক্ষেই কখনো মি'হের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়] সম্ভব নমব। 

কুকুরদের কাজ হল শুধু নিব।পদ দুরত্ব বজায় রেখে চিৎকার কর1,_ কখনো 

কামড লাগাতে যাওয়া উাচত নয়, যাঁধ না তাদের মণিখ বা! কোন সঙ্গী সিংহের 

কবলে পছে। ক্যাপ্টেন হাস্টের কুকুবদেণ এ কথা ভাল কঃপই জান! ছিল, 

অনুনকার জথন হয়ে তবে তালা এই শিক্ষা পেয়েছিল । বেচারা এয়ারডেল সে 

শিক্ষ। গ্রহণের আগেই প্রাণ দিল। এখন আমার একমাএ আশা এই যে বাকি 

কুকুরগুলে৷ হধত তার মৃত্যু থেকে দেই শিক্ষা লাভ করবে । 

সৃত সিংহট।কে ঢেনে এনে কুকুবদের স'মনে ফেলে দিলাম যাতে তার 

মাংসের খ্বাধ পেযে ভখিষ্ুতে গদেব্র শিকারে উত্সাহ জাগে । এই নতুন মাংস 
প্রথমন্্রী তাদের বিশেষ ভাল লাগেনি, কিন্তু শেষ পযন্ত তারা এসে খাবল! 

থাবলা করে সেই মাংস খেতে শুগ্চ করল, এ নিয়ে ঝগডার উপক্রম পধস্ত হল। 

কুলিদের ধিরে পিংহটার ছল ছাডিয়ে শিষে তাবুর ধিকে ফিগলাম। 

প্রা রেডিওর মত তাড।তাডি আফ্রিকায় খবর ছাঁডয়ে পড়ে। তাবুতে 

ফিরতে দেখি, একদণ জোযান বীর আমার অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তত হয়ে 

রয়েছে । খ্লির শব পেয়েই নিশ্চয় ওর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে এ 

ছহাডা আর কোন কারণ আমার মনে এল না। তখন প্রচুর আনন্দোচ্ছবাস 

শুরু ংল,_-আগেকার ছুই মাসাই খখর দিল যে ওরা এমন জায়গায় আমার 

নিয়ে খাবে সিংহের সংখ্যা যেখানে ঘাসের চেয়েও বেশি । ওদের ইচ্ছে এক্ষনি 

আম!কে নিয়ে যায়, কিন্তু আমি আপঙ্ডি করল।ম, খলল[ম যে আগামী কালের 

আগে তাবু গুটোনো। কোনমতেই সম্ভব নয়। 

বিকেলট| কাটল বন্দুকটার লক্ষ্যট! স্থির করতে, কারণ সকালের যে দুটো 
গুলিতে সিংহ মেরেছিলাম সেছুটে। ঠিক যেখানে গিয়ে লাগার কথা ছিল 

সেখানে লাগে নি। কুকুরগুলে।কে সঙ্গে নিষেছিলাম, আর ভাল করে লক্ষ্য 
করছিল।ম গুলির শব শুনে ওরা কিকরে। একটামাত্র কুকুর দেখলাম গুলির 
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শবে ভয় পার, তাই এক বুড়ো মাসাইকে সেই কুকুরটাকে দিয়ে দিলাম) সেও 
খুশি হল কুকুরট।কে পেয়ে। 

পরদিন ভোরবেল।য় আমর! বেরিয়ে পডল।ম--মাসাইর চলল বল্পম 

উচিয়ে আর মোষের চাম্ড।র বিরাট ঢাল ঘাড়ের উপর ফেলে। টালগুলোর 

এক-একটার ওজন হবে পঞ্চাশ পাউণ্ডের মত, অথচ জোযানর] সেগুলো এমন 

অবলীলাক্রমে বয়ে নিয়ে চলল, ধেন পালকের মত হালকা । কালো, লাল 

আর সাদা রঙের অনেক খু'টিনাটি তাতে আকা । ঢাল দেখে মাদাইরা বলে 

দিতে পারে তার মালিকের কোথায বাস, কোন জোয়ান দলের যোদ্ধা সে, 

সে দলে কী তাব স্থান, কোন্ বযসের ৫সন্তদলের গে সভ্য, কী তার নাম 

আর যুদ্ধে বা সিংহ শিকাবেব ব্যাপারে কী কী বীরত্বের কাজ সে করেছে। 

এমবারাশা পর্বতমালার পাদদেশে যখন এসে পৌছলাম তখন বেল ছুপুর। 

পাহাড থেকে উপত্যকা পযন্ত বিস্তৃত বড বড শৈলশিএ ছড়িয়ে বযেছে, প্রতিটি 

শৈলশিরায ছোট ছোট মনোবধম ঘাস আর অসংখ্য বুনো ফুলের সমারোহ । 

শৈলশিরা একেব।রে খাঙাই না হলেও অত্যন্ত ভ্ববারোহ । জোয়ানরা হরিণের 

মত লাফাতে লাফাতে সেই শৈলশিরার উঠে গেল, কিন্তু ভারি বলদগুলোকে 

নিয়ে হল মুক্কিল, অনেক ঘুরে ফিরে তবে তাদের পক্ষে, উপরে ওঠা সম্ভব 
হল। একটা ৈলশির।র উপর উঠে মাইল দুই-এক দমতল-ভূমি, তাপপরেই 
আবার আর-একটা উপত্যকা- অর্থাৎ আবার নেমে আসা] এভাবে খানিকটা 

যাবার পর আবাব উপবে ওঠা । 

বিকেলের দিকে আমর] খানিকটা নিরস্তপাদপ অঞ্চলে গিয়ে পডলাম। 

ঝোপ পেরিয়ে এক কর্দমাক্ত নদীর তীরে এসে পৌছলাম আমন্না। দেখলাম 

একদল বুদ্ধ বৃদ্ধ! লম্বা-শিংওয়াল। গরুদের জল খাওয়াচ্ছে । গরুগুলো কতকটা 

ধাডের মত দেখতে, তেমনি কুঁজ তাদের পিঠে । তাদেরও গ। চিত্রবিচিত্র 

করা, যা থেকে মাসাইর] তাদের বংশপরিচযের সন্ধান পায়। 

বুডোরা সকৌতুহলে আমাদেব ঘিরে প্রাডালো আর োরানর! অনেক, 
অঙ্গভঙ্গি করে, চিৎকার করে আব বল্পম ছুলিয়ে ওদেব দেখতে ব্যস্ত হুল কেমন 

করে আমি মাপ্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে অমন ছুটো সিংহ বধ করেছি। 

লক্ষ্য কবলাম খবংটা! শুনে বুদ্ধদের মুখমণ্ডল কেমন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, আর 

বাচ্চারা খুব লক্ফবম্ফক করে উত্তেজনার আতিশয্যে জোয়ানদের অঙ্গভঙ্গির 
অনুকরণ করল । মনে হল আমি ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছি-_কারণ 
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শুনলাম মাঅ ক-দিন আগেই ছ-টা বহমূল্য গরু সিংহের কবলে মারা পড়েছে 
এবং তাঞ্জের উদ্ধার করতে গিয়ে দু-জন রাখালও প্রাণ হারিয়েছে । 

প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে ওরা আমায় তাদের গ্রামে নিয়ে চলল | ভেবেছিলাম 
কিকুমুর মত এখানেও অসংখ্য চালাঘর দেখতে পাব, কিন্ত গ্রায় উপর পর্যস্ত 

না ওঠা অবধি বোঝবারই উপায় নেই যে আদৌ এখানে একটা গ্রাম আছে? 
মনে হয় যেন সেই অত্যন্ত ঘনসগ্নিবদ্ধ ঝোপ ছাড় কিছু নেই। গ্রামের চারিদিক 

ঘিরে কাটাঝোপের “বোমা”, মানুষের সমান উচু করে বানানো, আর কুটির- 
গুলোর উচ্চতা বড়জোর আমার বুক পধন্ত। ওয়াটুল্ গাছের কাঠামোর উপর 
গোবর মাখিয়ে ঘরগুলো! তৈরি,_রোদে পুডে গোবর ইটের মত শক্ত হয়ে 
উঠেছে, কোন গন্ধও আর তাতে পাওয়] যায় না। কাত হতে, প্রায় অর্ধেক 

পর্যন্ত নিচু হয়ে তবে সেখানে ঢোকা সম্ভব হল। আরদিবাসিদের বাড়ি সচরাচর 
যেমন হয় তেমন নয়,_কুটিরগুলো ওয়াটুল্ দিয়ে ছোট ছোট ঘরে ভাগ কর]। 
জানল! বলে কিছু নেই, কেবল দেওয়ালে খানিকট। করে ফুটো ছাড়া; আর 

কুটিরের ভিতরটা অন্ধকার হলেও বেশ ঠাণ্ডা আর আরামপ্রদ | 

আশেপাশের অধিবাসিদের আকম্মিক পাণ্টা আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার 

জন্যেই ওরা এভাবে ওদের ঘর তরি করেছে, যাতে চট করে কারুর চোখে না 

পডে। অন্ুন্দর হলেও ওদের এ ঘর রাত্রে গরম রাখা সহজ, আর দিনের 

বেলায় তো৷ এমনিতেই যথেষ্ট ঠাণ্ডা । 

খানিকটা বিশ্রামের পর, আর কমল! রঙের সরু-গল1 লাউয়ে করে ওদের 

মেয়েরা যে ছুধ এনে দিয়েছিল ত৷ খেয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম মুত গরুগুলোকে 

পরীক্ষা করে দেখতে । দুঃখের বিষয় তাদের প্রায় সব মাংসই মাসাইরা নিষ়্ে 
গেছে। ম্বৃত জন্তর মাংস হল টোপ হিসেবে চমৎকার, কারণ মাংসের বোভে 

সিংহ প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই তার শিকারে ফিরে আসে। এ কথা মাসাইদের 
বুঝিয়ে দিতে তারা বললে একট! মর! বাছুর প্রায় পঞ্চাশ গজ দুরে পড়ে রয়েছে, 
সেটার মাংস কেউ ছৌয়নি | মর] বাছুরটা পত্রীক্ষা করে দেখলাম, তার প্রায় 

পুরো পেটটাই পিধহের উপরে গেলেও এখনো প্রচুর মাংস তার দেহে রয়েছে। 
যে দুই রাখাল মারা পড়েছিল তাদের দেহও ঝোপের মধ্যে পড়ে রয়েছে বটে, 
কিন্তু তাদের সমস্ত মাংসই সিংহ আর হায়েনার পেটে গেছে। মাসাইর! 

ম্বতদের কবর দেয় না, জঙ্গলের স্বাভাবিক মুর্দাফরাসের উপরেই সে দায়িত্ 
ছেড়ে দেয়। 
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নরখাদক বলতে যা বোঝায়, এই সিংহগুলো৷ ঠিক তাই নক্ঈ আসগে। 
রাখালরা তাদের তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতেই তারা তাদের মাক্কত উদ্যত 
হয়। একটা অদ্ভূত ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে, কোন বস্তু জন্তর উপর থেকে 

সিংহকে তাড়িয়ে দেওয়া যতটা সহজ, কোন গৃহপালিত অন্তর উপর থেকে 
তাড়ানো মোটেই তত সহজ নয়__একরকম অসম্ভব বললেই চলে? প্রাণপণে 
সে তার শিকার আকডে থাকে। 

সিংহের চিহু অন্থসরণ করে অগ্রসর হতে হতে দেখলাম, একটা ঘন 
সানসেভাইরিয়৷ ঝোপের মধ্যে সে প্রবেশ করেছে । কখন রাত্রি হবে এজন্সে 
সে অপেক্ষা করছে, তখন আবার শিকারের উপর ফিরে যাবে। মাসাইরা 
বললে, সন্ধ্যাবেশা যখন তার তাদের গরু মোষ নিয়ে ফেরার পথ ধরে,চিৎকার 
করে তার! জন্তদের তাঁডা দেয় যাঁতে তারা তাডাতাডি করে। এই চিৎকার 
থেকে সিংহ বুঝতে পারে যে পথ পরিষ্কার, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তার 

' শিকারে ফিরে আসে। 

ওদের বললাম সেদিন বিকেলে একটু আগে থাকতে গরু মোষ নিয়ে ফিরে 
আসতে, কারণ আমি মর! বাছুরট1 আগলে লুকিয়ে থাকব। এ কথায় বৃদ্ধের 
খুব খুশি হল, বললে নিশ্চয় এ মতলব কার্ষকরী হবে, কারণ নান্দীদের সঙ্গে 

লডাইয়ে এ কৌশল প্রতিবারেই কার্ধকরী হয়েছে । নান্দী হল আর-এক 

লায়ে জাত, তার মাঝে মাঝে মাসাইদের সঙ্গে লভত। কোন নান্দী যোদ্ধার 

'দল কাছে-পিঠে কোথাও আছে খবর পেলে মাসাইরা প্রচুর হৈ-হল্লার সঙ্গে 
তাদের গরু মৌষ নিয়ে ঘরে ফিরত, আর মাসাইরা শুয়ে পড়েছে আন্দাজ করে 

নান্দীরা যেই ওদের গ্রামে হানা দিত অমনি মাসাইদের অতর্কিত আক্রমণে 
বিপর্ধপ্ত হয়ে পড়ত। 

মরা বাছুরটার নিকটবর্তা একটা ঝোপের আডালে লুকিয়ে থেকে আমি 
সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় রইলাম। কুর্যান্তের সময় আমার কানে এল মাসাইদের উচ্চ, 
কর্কশ চিৎকার,--গরু মোষদের নিয়ে ঘরের ফেরার সঙ্কেত। ওদের চিৎকারের 

শব একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে স্বনতে পাচ্ছি। হঠাধ্ দেখলাম তিনটে 
কেশরী সিংহ, কুকুরের মত কান খাড়া করে বসে তারা এই মিলিয়ে-যাওয়া 
শব্ধ শুনছে। শব্দটা একেবারে মিলিয়ে যেতে সিংহগুলো একে একে এগিয়ে 

এল আমার দিকে । আমার শরীরের প্রতিটি আমু শক্ত হয়ে উঠল, অপেক্ষা 
বরে রইলাম কখন ওরা বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসে । যেখানে ওর! একটা 
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গরু মেরেছি সেখানে পৌছে বাতাসে ভ্রাণ নিল, যদিও গরুটাকে সেখান থেকে 
সরিয়ে নেওয়া! হয়েছে। স্রাণ নেওয়া শেষ করে প্রতিটি সিংহ মাথা তুলল। 
একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি তাদের মুখে ফুটে উঠল; ক্রুদ্ধ গর্জনের সময় যেমন 

ফুটে ওঠে মনে হল তেমনি কতকটা, যদিও আসলে এ হল ভাল করে শ্রাণ 

নেবার চেষ্টা। 
এখনে! সিংহগুলো বন্দুকের পাল্লার বাইরে | আমি অপেক্ষা করে আছি, 

এমন সময় একটা শকুন এসে আমার থেকে কয়েক ফুট দূবে নামল । ঝোপের 
মধ্যে আমায় দেখে হয়ত কোন খাগ্যবস্ত মনে করে থাকবে । একেবারে নিশ্ুক্ক 

হয়ে বইলাম, কারণ শকুনটা ষদি একটুও ভয় পেষে যায় তাহলেই দিংহেরা 
সাবধান হয়ে যাবে। 

সিংহেরাও দেখতে পেষেছিল শকুনটাকে। হয়ত সে কোন খাছের সন্ধান 
পেয়েছে, এই মনে করে পিংহের! পায়ে-পাযে এগিয়ে এল। মাথা তুলে 

কুকুরের ভঙ্গিতে শকুনটার গন্ধ নিতে নিতে অগ্রসর হল তারা। ৰতক্ষণ 

না তাগা আমার ত্রিশ গজের মধ্যে এল আমি গুলি করলাম না । শকুনটা 

এতক্ষণ আমায় কালে! কালো চোখে পক্ষ্য কবছিল, হঠাৎ ভয় পেয়ে বিশাল 
ডানার আলোডন তুলে উডে গেল। সিংহেরাও থেমে পডে ভয়-পাওয়] 
শকুনটার দিকে তাকালো, তারপব আবাব ফিরে আরও সাবধানে আমায় লক্ষ্য 

কবৃতে লাগল। 

তখনো আমি তেমনি ঝুঁকে ছিলাম কিন্তু গুপি কবতে হলে একটু উঁচু 

হওয়] দরকার । খুখ ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সন্তর্পণে আমি যতটা দপকার ততটা 
উচু হলাম--কত যুগ যেন লাগল। তখনও আমি সিংহদের থেকে দৃষ্টি 
ফিরিয়ে নিই নি। বুড়ো আঙুল দিয়ে সেফটি ক্যাচটা সরিয়ে রাইফেল তুলে 
সামনের পিংহটাকে লক্ষ্য করলাম। গুপির সঙ্গে সঙ্গে সে মরে পড়ে গেল। 
বাকি সিংহছুটে! এক লাফে পেছিয়ে গেল, কিন্ত পালালো না। যেসব বন্ত 

জন্ধ আগে বন্দুকের আওয়াজ শোনে নি, তার] খুব সম্ভব একে বজ্বাধাত বলে 

মনে করে, কারণ এতে তার! বিশেষ ভয় পায় না। দ্বিতীয় সিংহটাকে গুলি 
করতে গুলিট! তার কাধে গিয়ে লাগল । তৎক্ষণাৎ সে ক্রুদ্ধ গর্জন করতে করতে 

একটা পাক খেয়ে ঘুরে দাড়ালো! আর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় নিংহ্টা তার উপর 

ঝাঁপিয়ে পডল | ছু-জনে মারামারি শুরু হল। তৃতীয় সিংহট। ক্রোধে পাঁগলের 
মত হয়ে উঠেছে, ল্যাজ সাপটাচ্ছে, তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে 
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গ্রকাণ্ড ঠায়ের এক কামডে সে তার সঙ্গীর মাথার খুলি গুড়িয়ে দিতে 

চায়। 

আবার গুলি করতে সে গুলি গিয়ে লাগল তৃতীয় সিংহটার কাধে । সঙ্গে 

সঙ্গে সে পেছনের দু-পায়ে ভর করে ঘোডার মত লাফিয়ে উঠল, আর সেই 

অবস্থাতেই আমার দ্বিতীয় গুলি তার কাধে গিয়ে লাগল । সঙ্গে সঙ্গে সিংহটা 
পড়ে গেল, একটু নল ন! পর্যস্ত। আমার গুলির আঘাতেই হোক বা সঙ্গীর 

কামডের চোটেই হে।ক, ছিতীয় সিংহটাও ইতিমধ্যে মার1 পডেছে। 
দুর থেকে মাসাইদের সোল্লাস চিৎকার শোনা গেল- আমার বন্দুকের 

আওয়াজ ওর! পেয়েছে । ঝোপ ঝাড ভেঙে তারা ছুটে এল। একটা শক্র 

মারা পডতেই যারা খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে, এখন তিন তিনটে মর। 

সিংহ দেখে তাঁদের উল্লাসের আর সীমা রইল না। বিজয়ীর ভঙ্গিতে আমরা 

গ্রামে ফিরলাম । আমার সামনে একটা ভেডা মার হল, তার পাঁজরের 

মাংস আগুনে ঝলপিয়ে আমায় দেওয়া হল; খেতে হল রানের মাংসের চেয়েও 

উপাদেয় । মেয়ের। মাটির পাত্রে করে দেশি বিয়ার নিয়ে এল, তার নাম 

পম্বে। প্রত্যেকে পাত্রটা ছ-হাতে ধরে এক ঢোক করে পান করে পাশের 

লোককে দিল, এভাবে ঘুবতে থাকল পানপান্রটা। ক্রমে নেশা ধরতেই তারা 
ঘন হয়ে এক অদ্ভুত ধরনের নাচ শুরু করল-_নে নাচ হল কেবল উপর দিকে 

লাফিয়ে ওঠা । বিয়ার খেতে খেতে আর মাংসে কামভ লাগাতে লাগাতে 

আমি ওদের এই নাচ দেখতে লাগলাম। কুকুরগুলো আমায় ঘিরে শুয়ে 

রইল। কাছেই কোথায় গরুর ডাক শোন গেল, আর দূর থেকে ভেসে এল 
অসংখ্য সিংহের গর্জন, নৈশ শিকারের জন্যে বেরিয়ে পড়েছে তারা । সত্যি, 

এই দেশই হল আমার আসল দেশ, এই মান্ষরাই আমার মনের মত মান্য । 

পরের ক-টা দিন আশেপাশের জেল। থেকে অসংখ্য মাসাই এসে আমাকে 
ছেঁকে ধরল, মাইলের পর মাইল অতিক্রম রুরে তারা এসেছে অত্যাচারী 

সিংহ মারার জন্যে আমায় নিয়ে যেতে । নিজ-নিজ জেলার সপক্ষে যুক্তি 

দেখিয়ে সকলেই আমার উপর তার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে চায় । একজন বললে 

তাদের অঞ্চলে যত দিংহ আছে, কোন গাছেও অত পাতা৷ আছে কি না সন্দেহ। 

আর একগঞ্ন বললে তাদের উপত্যকায় চলতে গেলে পদে-পদে অসংখ্য সিংহ 

মিলঘে। ওদের কথা শুনে বুঝলাম যে যেখানেই আমি যাই নিশ্চয় আমার 
সিংহের কোন অভাব হবে না। কুকুরদের নিয়ে প্রথমে আমি পাশের প্রীমে 
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গেলাম। গত এক সপ্তাহে এখানে অনেক গরু সিংহের কবলে মার] পড়েছে, 

আর এক বুদ্ধ অত্যন্ত জখম হয়েছে । একদল বল্পমধারী মোরান আমার সঙ্গে 

চলল, কারণ এখনো! তাদের ধারণা যে কেবলমাত্র বন্দুক ছাডা আর কোন 

অন্ন! নিয়ে সিংহ-শিকারে গেলে অনর্থক জীবন বিপন্ন কর] হবে। 

গ্রামে পৌছে, শেষ হত্যাকাণ্ডটা যেখানে অনুষ্ঠিত হয় গেলাম সেখানে । 
ভূক্তাবশেষ যা ছিল তা ওরা আমায দেখালো; সিংহ, শকুন ও হায়েনার 

হানার পর আর যৎসামান্ত মাংসই রয়ে গিয়েছিল । কৌতৃহলের সঙ্গে লক্ষ্য 
করলাম যে যেভাবে বন্থ পণ্ড শিকার কবে ঠিক সেইভাবেই সিংহ গৃহপালিত 

পশ্তও বধ করে,_তার ঘাডেব উপব লাফিয়ে পড়ে সামনের ছুই থাবা দিয়ে 

এক মোচডে তাব মাথাটা পেছন দিকে ফিবিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সে ঘাড ভেঙে 

মারা পড়ে। ভাঙা জায়গাটায় বক্ত এসে জমে, আর সেইখানে কামড় বসিয়ে 

সিংহ রক্ত চেটে খায়। 

মৃতের শরীবে যথেষ্ট মাংস না থাকায় বুঝলাম সিংহ তাতে আকুষ্ট হয়ে 

আসবে না, তাই আমি মোরানদের আব কুকুর গুলোকে সঙ্গে নিয়ে সিংহের চিহ্ন 

ধরে অগ্রসর হলাম | সিংহের চিহ্ন চারিদিকে এত বেশি যে কোন বিশেষ চিহ্ক 

ধরে অগ্রসর হওয়া কঠিন ; অথচ যদি কোন বিশেষ চিহ্ন ধরে না যাই তাহলে 
হয়ত কেবল বৃতাকারে ঘোবাই সার হবে। সবচেয়ে টাটকা ষে চিহ্ন তাই 
ধরেই আমরা অগ্রসর হলাম, যদিও বলা শক্ত তা কতদিনের পুরোনো । 

বাতাস অসে না এমন কোন ঝোপের আডালের পায়ের দাগও অনেক সময় 

খুব টাটকা মনে হয়। এমনও প্রায়ই দেখা গেছে যে কোন পুরোনো পায়ের 

দাগের উপর কোন ছোট জন্তর নতুন পায়েব দাগ পডেছে। এ বিষয়ে নিশ্চিত 

প্রমাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় হল সিংহের বিষ্ঠা ন্ুসরণ করা। পথ চেনার 

কাজে যে অভ্যস্ত, বিষ্ঠার অবস্থা থেকে সে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারে কতকাল 

আগে সিংহ দে পথ দিয়ে গেছে। 

চিহ্ন ধরে পথ-চলার ব্যাপারে মোরানরা অত্যন্ত নিপুণ। প্রায়ই তাবা 

কেন ছোট ঝোপের ভাল তুলে এমন সব চিহ্ন দেখিয়ে দিতে লাগল যা আমার 

চোখে পড়ত না। ওরা যে ঠিক পায়ের দাগ ধরে এক পা এক পা করে অগ্রসর 
হয় তা নয়, দশ বা পনেরো! ফুট অন্তর অন্তর চিহ্ু অনুসরণ করে এগোতে 

থাকে। সিংহের চল।ফেরা তাদের এতই ভাল করে জান! আছে যে কোথায় 

সে গেছে এ তারা! মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে। যদি কখনো এতে তুর 
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হয় তখন তার! থেমে দাড়িয়ে চারিদিকে তাকাতে থাকে, কুকুরের পাল যেমন 

করে কোন গন্ধ অন্থুসরণ করে চলতে চলতে হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেললে 

কাছে-পিঠের বালির উপর পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করতে করতে চলে যতক্ষণ ন 

আবার হারানে! গন্ধ খুজে পায়। 

বেশ কয়েক ঘণ্টা চিহ্ন ধরে এভাবে অগ্রসর হবার পর* আমরা একটা 

ছোটখাট ঝোপের সামনে এসে পৌছলাম। অত্যন্ত ঘন এ ঝোপ, শিকারীর 
ছুঃস্বপ্রস্বূপ। এ ভেদ করে অগ্রসর হওয়া] সম্ভব নয়, অথচ সিংহগুলোকে 

মারাও দরকার, নতুবা! তারা অতি অবশ্যই আরও গরু মোষ মারবে, 

রাখালও মারবে হয়ত। এই হল কুকুরদের সুযোগ তাদের ক্ষমতার পরিচয় 

দেবার । দিলাম পাঠিয়ে ওদের & ঝোপের ভিতরে । 
মাসাইদ্দের নিয়ে আমর] ঝোপের বাইরে অপেক্ষা করে রইলাম । মোর।নরা 

তাদের ঢালে ভর করে ধ্ীডিয়ে রইল, তাদের বর্শার ফল সামনের দিকে 

মাটিতে গাথা, আর আমি রাইফেল বাগিয়ে আক্রমণের প্রতীক্ষায় রইলাম। 

ভীষণ ঘেউ-ঘেউ করতে করতে কুকুরগুলো ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। 

বাইরে এসে অর্ধবৃত্তাকারে দাভালে, আর দুঃসাহসী এয়ারডেল আর কলিছুটেো 

ঝোপের ভিতর থেকে মিংহদের বের করে আনার চেষ্টায় রইল | 

কিছুমাত্র সঙ্কেত না করেই, সম্পূর্ণ অতকিতভাবে একটা সিংহ ঝোপ থেকে 
ধেরিয়ে কুকুরগুলোর দিকে তেডে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলে ফাক হয়ে 

সিংহের জন্যে পথ করে দিল, কিন্ত তবুও সিংহ একটা কুকুরকে নাগালের মধ্যে 

পেয়ে এক থাবায় তাকে ধরাশায়ী করল। এত ভ্রতগতিতে ব্যাপারট? ঘটে 

গেল যে ভাল করে দেখাই গেল না, শুধু দেখলাম যে কুকুরট! পড়ে রয়েছে। 
সঙ্গে সঙ্গে বাকি কুকুরগুলোও সিংহের দিকে তেড়ে গেল, আর পেছন থেকে খুব 

ঘেউ-ঘেউ শুরু করল যাতে সিংহ আহত কুকুরটাকে ছেড়ে তাদের দিকে মন 

দেয়। সিংহটা ঘুরে তাদের দিকে ফিরেই নিপুণ বক্চিং-লড়িয়ের মতন বিছ্যুতের 
বেগে ডাইনে বীয়ে থাবা চালাতে লাগল। আমি গুলি করলাম? গুলি 

করতেই সিংহটা অনেকখানি লাফিয়ে উঠল, আর যে-মুহূর্তে সে মাটিতে পর্ডল 
সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের পাল তার উপর ঝাঁপিয়ে পল | তাদের ডেকে ফিরিয়ে 

নেবার উপক্রম করছি, এমন সময় খানিকটা দূরে আর-একটা সিংহ হঠাৎ 

বেরিয়ে এল আর মুহূর্তমধ্যে মাসাইরা বল্পম উচিয়ে, বন্ট চিৎকার করতে করতে 
'াঁকে আক্রমণ করল | কুড়ি ফুটের মত এক-একটা লাফে সিংহট! প্রাস্তন্বের 
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উপর দিয়ে ছুটে চলল, কুকুরগুলো আর মাসাই শিকারীর! ছুটল তার পিচ 

পিছু। কিছুক্ষণ পর্যস্ত সিংহট! এগিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যস্ত কুকুররা ধরে ফেলল 
তাকে। আমি পেছনে পড়ে হাপনচ্ছিলাম,_যখন গিয়ে পৌঁছলাম ততক্ষণে 
কুকুররা সিংহটাকে বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলেছে । মাসাইবাও একটা বৃত্ত করে, 

বল্লম বাগিয়ে ক্রমেই তার নিকটবর্তী হচ্ছে। 
বোকাগুলোকে চিৎকার করে বারণ করল।ম, কিন্তু তারা ইতস্তত করতে 

লাগল, আব আমি রাইফেলটা তুলে নিলাম, লক্ষ্য কবলাম যাতে কুকুরগুলোর 
গায়ে না লাগিয়ে গুলি করতে পারি। সিংহটা আমায় দেখেই হঠাৎ আক্রমণ 

করে বসল, কুকুরগুলোর উপর দিয়ে লাফিয়েই ধেয়ে এল সে। অপেক্ষা করলাম 

যতক্ষণ না কুকুবগুলোব কাছ থেকে সে বেরিয়ে আসছে, তারপর গুলি করলাম। 

প্রথম গুলিটা খেয়ে সিংহটা মাটিতে পড়ে খুব ছটফট করতে লাগল আর ধুলো- 
কাদা মাখতে লাগল, কিন্তু মূহূর্তমধ্যেই উঠে দাডালো সে, নিশ্চল দীড়িয়ে 

রইল-_তখন আর গুলি করার পক্ষে কোন অস্থবিধে রইল না। দ্বিতীয় গুলিট! 
গিয়ে বুকে লাগতেই সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল সিংহট]। 

পরের কয়েক সপ্তাহে আমি কুকুরগুলোর সাহায্যে পঞ্চাশটারও বেশি সিংহ 

শিকার করলাম। কয়েকটি সঙ্গীর মৃত্যু দেখবার পর ইদানীং কুকুরগুলো 
অনেকট! সাবধান হয়ে পড়েছিল, সিংহের থাবা সযত্বে এড়িয়ে চলত। 

কখনে। দেখিনি সিংহ কোন কুকুরকে কামডাচ্ছে ; কুকুরগুলোর উপর বিরক্ত 

হয়ে তাদের লক্ষ্য করে বিদ্যৎবেগে থাবা চালায় সে, কুকুরকে যেন 

কামডাবার যোগ্য প্রাণী বলেই মনে করে না। কোন সঙ্গী সিংহের কবলে 

পডলে তাকে বীচবার জন্গে যখন কোন কুকুর সিংহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, 

সিংহের চামডা না ধরে কেশর আকডে ধরে সে, কারণ চামডার চেয়ে কেশর 

ধরে থাকা সহজ । 

ঝোপের মধ্যে সিংহেরই স্থবিধে অনেক বেশি, ফলে এত বেশি কুকুর মার! 
পডতে লাগল যে শেষ পর্বস্ত আমাকে খুব সাবধান হয়ে যেতে হল, ঠিক 
«করলাম ওদের ব্যবহার করব কেবলমাত্র যখন কোন সিংহের বিশেষ উৎপাতের 

খবর আসবে তখন। অন্ত সময় ওদের তাঁবুতে রেখে যথাসাধ্য একাই সিংহ 
শিকার করতাম। 

একদিন সন্ধ্যায় একা শিকার করতে বেরিয়ে তরাইয়ের ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে 

পথ হারিয়ে ফেললাম। যে-পথে এসেছি সেই পথে ফেরবার চেষ্টা করছি, ক্রিস্ত 

হাণ্টার ৮৭ 



তাঁবুতে পৌছবার আগেই রাত্রি এসে গেল, আর আমার পক্ষে পথ চিনে ফের! 

সম্ভব হল না। বিকেলবেলা থেকেই একটা ঝডের সুত্রপাত হচ্ছিল, এতক্ষণে 

সেই ঝড দূরের শৈলশিরার উপর নেমে এল" বিছ্যাতের আলোয় কিছুক্ষণ পথ 
চিনে চল! সম্ভব হল, কারণ যেখানে ঝড বইছে যেখান থেকে পাহাডগুলোর 

দুরত্বের একটা মোটামুটি ধারণা আমার ছিল।' মধ্যরাত্রি নাগাদ*বাডের দাপট 
শেষ হতে, অন্ধের মত আন্দাজ করে করে সেই অন্ধকারে অগ্রসর হলাম। 

কিছুক্ষণ পরে গোয়াল থেকে গরুর গলার ঘণ্টার শব্ধ আমার কানে এল, বড 

মিষ্টি লাগল সে শব্দ। সেই শব্দ অন্থুসবণ করে অগ্রসর হলাম--চলি, আর 

চিৎকার করতে থাকি । কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার চিৎকারের সাডা এল। 

একটা আলে! চোখে পড়ল, সেই আলোয় দেখলাম আমার সামনে একটা 

গোবর-লেপা মাসাই কুটির, আব তার পাশেই যথারীতি কাটা-ঝোপে ঘেরা 
একটা গোয়াল। মাসাই দম্পতি আমায় ঘরে নিয়ে গিয়ে তাডাতাডি একটা 

আগুন তৈরি করল । পুরুষটির বয়স চল্লিশের উপর, সুতরাং তাকে আর মোরান 
বলা চলে না; স্থৃতরাং মাস।ইদের হিসেবে এখন তার অবস্থা পডতির দিকে)__ 

শেষ পর্যস্ত একদিন তাকে সিংহের কবলে ফেলে দেওয়! হবে | সিংহ-শিকারী 

হিসেবে আমার নাম সে শুনেছে, ব্যগ্র হয়ে সে প্রশ্ন করতে লাগল আমার 

বন্দুক সম্বন্ধে, আমার সম্বন্ধে, আমি কত জন্ত মেরেছি সে সম্বন্ধে। ওর নাম 

ফিরাকাঙ্গানো। অনেক বছর হল ওর বাপ গণ্ডারের হাতে মারা পড়ে, 

সেই থেকে দমন্ড হিংশ্র জন্তর উপর তার বিজাতীয় ঘ্বণার উদ্রেক হয়, তাদের 

হত্যা করাই তার জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে । বল্পম দিয়ে সিংহ ও মহিষ 
শিকারের যেসব কাহিনী সে আমার শোনালো, তা বিশ্বাস কর কঠিন। অথচ 
আমি জানি, মাসাইরা কখনও যিখ্য! বলে না। মাসাইরা অধিকাংশই তাদের 

গরু বা স্ত্রীর সংখ্য। নিয়ে গর্ব করে থাকে, কিরাকাঙ্গানোর কিন্তু একমান্ত্র আনন্দ 

ঘন ঝোপে ঝাডে ঢাল আর বলম নিয়ে হিং জন্তর সঙ্গে লড়াই করা । আমার 

মত সেও শিকার ভালবাসে । 

ইতিমধ্যে আমি ওদের ভাষা খানিকটা শিখে ফেলেছিলাম, জিজ্ঞাসা 
করলাম সে আমার পথপ্রদর্শক আর সঙ্গী হতে রাজি কি না। একটি কথাও না 

বলে সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে পডল। ঢাল আর বল্পম তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল 

কখন যেতে হবে । 
"4 কিরাকাঙ্জানে। ভবিষ্যতে আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হয়ে উঠেছিল।- আগা 

র্ চি 

্ 
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রাইফেলের ঘ্িতীয় নল যেন। পথপ্রদর্শক হিসেবে অপূর্ব, সম্পূর্ণ নিভীক এই 
লোকটির উপর আমার পূর্ণ আস্থা ছিল, এমন মান্থুষ বড একটা চোখে পে 
না। কতবার এমন হয়েছে, রাইফেলের ছুটে! গুলি ছুডেও তেডে-আসা 

জন্তকে থামাতে না পেরে দ্বিতীয় রাইফেলের জন্ে হাত বাডাতে গিযে দেখেছি, 

সঙ্গী কোথায় পালিয়েছে। কিন্তু কিরাকার্গানো কখনো আমাকে এভাবে 

বিপদে ফেলেনি। শুধু যে অত্যন্ত বিশ্বস্ত তাই নয়, ঝোপ-ঝাডের ব্যাপারেও 

খুব ওস্তদ সে, আর চিন্তাও সে করতে পাবত ঠিক বন্য জন্তুর মত, যার ফলে 
অনেক আগে থাকতেই জন্তর চালচলন আন্দাজ করে সেজছো প্রস্তুত থাকা ওর 

পক্ষে সম্ভব হত। 

কিরাকাঙ্গানোকে দলপতি করে আপ সকলকে ছোট ছোট বল্পমধারীর দলে 

ভাগ করে দিলাম যাতে হ্ুশৃঙ্খলভাবে শৈলশিরাব মধ্যবর্তী নালাগুলোর ভিতরে 
অন্সন্ধান কাজ চাঁলানে। সম্ভব হয়। এইসব নালা ঘনসন্নিবদ্ধ জঙ্গলে ভরা, 

দিনের বেলায় সিংহের বিশ্রামের জায়গা । এর এক প্রান্তে থাকতাম আমি, 

আর মোরানর1 চেঁচাতে চেঁচাতে আর ঢাল-বল্লম আস্ফালন করতে করতে 

ঝোপ ঝাড ভেঙে সিংহদের তাডা দিতেই তারা আমি যেখানে ছিলাম তার 

নিচে দিয়ে ছুটে -যেত, আমি থাকতাম ওদের দৃষ্টি ও স্রাণশক্তির সীমানার 
বাইরে । এভাবে আমি একবার অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে সাতটা সিংহ 

শিকার করি। যেমন একটার পর একট। সিংহ মরে পড়ে, বাকিগুলো পাক 

খেতে খেতে গর্জন করতে করতে দেখতে আসে ফোথা থেকে গুলি আসছে, মুখ 
তুলে উপর দিকে যে তাকাবে এ ওদের খেয়াল হয় না। 

কিরাকাঙ্গানো আমার যত কাজের লোকই হোক, ওরই জন্তে কিন্ত 

একবার আমায় একট! সেরা সিংহকে হারাতে হয়েছিল । ব্যাপারটা হল এই। 

এক গ্রামের অধিবাসীর1 তাদের গৃহপালিত পশুর উপর সিংহের 

অত্যাচারের কথা জানিয়ে আমার সাহাধ্য চাওয়ায় আমি কিরাকাঙ্গানোকে 

নিয়ে বেরিয়ে পডলাম। গ্রামে পৌছবার আগেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। 
রাখালদের বৃত্তাস্ত শুনে আমি ঠিক করলাম একটা জেব্রা মেরে সেটাকে টোপ 
হিসেবে ব্যবহার করব । কিরাকাঙ্গানোর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম জেত্রীর 

সন্ধানে। ঠিক গোধূলির সময় আমি একটা পুরুষ জেত্রাকে গুলি করলাম, 
কিন্ত গুলিটা গিয়ে লাগল তার শরীরের অনেকটা পেছন দিকে । সেই কপট 
আল্লায় আর তার পিছু নেওয়! সম্ভব হল না। পরদিন সকাজ্ে তার চিত 
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ধর়ে অগ্রসর হলাম, নিশ্চিত ধারণা হল যে শকুনের পালের ঘ্বুরে ঘুরে ওড়া 

দেখেই স্বৃত জেব্রার অবস্থিতির আন্বাজ পাব। 
একটা ঝোপের ধার দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কিরাকাঙ্গানো থেমে পডে 

বল্পম দিয়ে ইঙ্গিত করল। তার ইঙ্গিত অন্্রসরণ করে দেখলাম, একট] সিংহ 

জেব্রাটাকে আস্তে আস্তে একট! আকাশিয়! গাছের ছায়ায় টেনে নিয়ে চলেছে, 

সেখানে বসে আয়ে করে তাকে খাবে । চমত্কার কেশর সিংহটার। 

জেত্রাটাকে ঘাডে করে খানিকট] করে নিষে যেতে যেতে থেমে পড়ে কুকুবের 

মত ঠাপাচ্ছে আর বিশ্রাম করছে, তারপর আবার তেমনি চলেছে । জেব্রাটার 

ওজন প্রায় নয় থেকে দশ মণের মত, তাই সিংহের সাজ্ঝাতিক শক্তি আন্দাজ 

করে আমি অভিভূত হলাম । ঝে।প ভেঙে আকাশিষা গাছের দিকে অগ্রসর 

হচ্ছি, কিরাকাঙ্গানে। এগিয়ে থেকে সবচেষে সহজ পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ 

দাড়িয়ে অপেক্ষা করে রইলাম কখন সিংহ কাছে এগিয়ে আসে। অপূর্ব 

সিংহট', তার শরীরের সামনের প্রায় সমস্তটাই কেশরের আভালে অদৃশ্য । ঘন 
জলের সিংহের এমন চমৎকার কেশর প্রায় দেখা যায় না, কারণ ঝোপে ঝাডে 

লেগে প্রায়ই কেশরের খানিকট1 করে ছি'ডে যায়। সিংহ আর-একটু এগিয়ে 

আসতেই লক্ষ্য করলাম, কিরাকারঙ্গানো আমার পাশে দাড়িয়ে উসথুস করছে । 
হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে বল্লম বাগিয়ে সিংহকে তাডা 

করল। বিশাল সিংহট1 মুহূর্তকাল অবাক চেখে তার দিকে তাকিয়ে জেব্রা 
ফেলে পালালো । কিরাকাঙ্গানোও ছুটল তার সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে-- আর 

এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন এই বল্লমট1 ছোডে বুঝি, কিন্তু সিংহের গতি 

তার গতির বহুগুণ বেশি, কিরাকাঙ্গানোকে সে অনেকটা গেছনে ফেলে 

ঝোপ জঙ্গলের অন্তরালে আত্মগোপন করল। এভাবে সিংহকে তেড়ে 

যাওয়ার জন্যে তাকে ধমক দিতে সে শুধু নিরীহের মত বললে : 'আহা ! কী 
প্রকাণ্ড সিংহট1!” 

এই শিকারের সময় কুকুরদের সাহায্য ষে একেবারে নিইনি তা কিন্তু নয়। 
কোন সিংহ আহত হয়ে ঝোপের আডালে লুকিয়ে পড়লে তখন কুকুরদের ছেডে 

দিতাম তাকে খুঁজে বের করতে, কারণ তা না হলে সে হায়েনাদের কবলে 

পড়বে, সে হবে এক অতি মমন্তদ ব্যাপার । এই মুর্দাফরাসদের সিংহ অত্যন্ত 

ত্বণার চোখে দেখে। খাওয়ার সময় সিংহ কোন হায়েনাকে সেখানে আসতে 
দেয় না, ষদিও হায়েনা! তার যথেষ্ট প্রিয় পাত্র, এবং মানুষ যেমন পোষ! কুকুরকে 
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খাবার ছুড়ে ছুডে দেয় সেও তেমনি কিছু কিছু মাংসের টুকরো দেয় 

হায়েনাকে। সিংহের এই অহঙ্কার হায়েনা পছন্দ করে না এবং সিংহ যখন 
বার্ধক্যবশে বা আহত হয়ে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন আসে তাদের প্রতিশোধের 

স্যোগ। কোন 'সিংহেরই স্বাভাবিক মৃত্যু হয় না, শেষ পর্যস্ত তাকে হায়েনার 
হাতেই প্রাণ হারাতে হয়। হারেনারও আম।র মনে হয় অন্ত যেকোন মাংসের 

চেয়ে সিংহের মাংসই পছন্দ বেশি । 

এক ছুরতিক্রম্য জলার মধ্যে কয়েকটা সিংহ ছিল, বিশেষ করে তাদের 

অত্যাচারের কথাই মাসাইরা আমাকে জানালে! । এর মধ্যে ছিল এক সিংহী 

তার তিন শাবককে নিয়ে ; এক রাখাল তার গরু-মোষকে এই সিংহীর কবল 

থেকে বাচাতে গিয়ে তার হাতে মারাত্মকভাবে জখম হয় । অনেক গরু যোষ 

এই সিংহ্ব দলের হাতে মারা পডেছে। শুনে আমি ঠিক করলাম এদের 
মারতে হবে,_সিংহীটাকেই বিশেষ করে, কারণ শোনা যাচ্ছিল ক্রমেই সে 

দুর্দান্ত হয়ে উঠছে। জলায় যাওয়া সম্ভব না হওয়ায় ঠিক করলাম, টোপের 
লোভ দেখিয়ে তাকে মারতে হবে । 

এই রিজার্ভে টোপ ফেলে সিংহ মারার মধ্যেও হাজাম! অনেক । মাসাইদের 
নিয়ম তল, তাদের সমাজের বৃদ্ধের! যখন অকর্মন্ হয়ে মৃত্যুর মুখে পড়ে, তখন 

তাদের নিয়ে জঙ্গলে ছেডে দিয়ে আসা, সেখানে তারা হায়েনার কবলে প্রাণ 
হারায়। * 

* একবার মনে আছে পেশাদারী শিকারী মেজর ডেভিড শেলড্িকের সঙ্গে 

শিকারে গেছি। (মেজর এখন স্থবৃহৎ সাভো গ্তাশগ্াল পার্কের একজন রক্ষক) । 
একটা চমৎকার জেব্রাকে টোপ করে সারা রাত সিংহের প্রত্যাশায় বসে 

রয়েছি, কিস্তু এমনই মন্দ ভাগ্য যে সারা] রাত সিংহের ভাক শুনলাম আর 

বিশেষ প্রিয় খাঁছের সন্ধ।ন পেলে হায়েনা যেমন শব্ধ করে তাও শুনলাম ; অথচ 

টোপ অক্ষতই রয়ে গেল। আমার ধারণ! ছিল যে সিংহ বা হায়েনার কাছে এই 

মাংসই সবচেয়ে উপাদেয়, কিন্তু দেখা গেল যে তখনো। আমার শিক্ষার বাকি ছিল। 

মাসাইদের কাছে শুনলাম সে-রাতে আমাদের হতাশার কারণ হল এক বৃদ্ধ, 

আগের রাত্রে যার মৃত্যু হয়েছিল, কারণ সিংহ আর হায়েনার দল তারই উপর 
পড়েছিল। এই বৃদ্ধা হয়ত যৌবনকালে সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী ছিল। মাসাইদের 
জীবনযাত্রার এই ধারাগুলো! আমার কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনে হয়। যাই হোক, 

বনের পশুর কাছে দেখ! গেল পুরুটু জেব্রার চেয়ে বৃদ্ধা রমণীর মাংসও সুস্বাদু ।এ৯৯ 
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টোপের লোভ দেখিয়ে সিংকে বের করে আনবার উদ্দেশ্টে এবার আমি 

একট! জন্ক মারল[ম,এখান থেকে খানিকটা দূবে,_যাতে বন্দুকের শব 
সিংহেরা না পায়। সমস্ত জসাটাব উপধ দিয়ে গরুর গাড়ি করে মরা জন্তটা 

নিয়ে আসা হল। অর্থাৎ সিংহের! যেখানেই থাকুক রক্তের ধারা অন্থুসরণ করে 

ঠিক এসে হাজির হবে। আ'কাশিরা গাছটাব নিচে মরা অন্তটাকে রেখে 

লোকজনদের ধিয়ে গাছটার উপব একট মাচান তরি করলাম । সিংহ 

মারর জন্যে মাচানেব বহুপ ব্যবহাব হয়, যদিও আমি নিজে এ বিশেষ পছন্দ 

করি না, এর চেয়ে আমার পছন্দ মাটিব উপব একটা বোম। তৈরি করে সেখান 

থেকে গুলি করা, কারণ উচু মাচান থেকে গুলি করলে সে গুলি শিকাবের উপর 
দিয়েই চলে যাবাব সম্তাবন। | যাই হোক, এ অঞ্চলে যেরকম হাতি চলাফের। 

করে তাতে বোমার উপর নির্ভব করতে সাহস হল ন1, কখন হয়ত ভুল্প করে 

মাভিয়েই চলে যাবে । বাধ্য হযেই তাই মাচান বানাতে হল। মনে হল 

এখানে আমি সম্পূর্ন নিরাপদ--কে আব তখন আন্দাজ করতে পেরেছিল যে 
মাত্র দু-ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে ভয়ঙ্কব বিপদেব মধ্যে পড়তে হবে ! 

প্রথম রাতের প্রতীক্ষা নি্ষল হল। সিধংহ্বা এসেছিল বটে, কিন্ত 

রাইফেল তুলতেই উপরের ডালেব একটা পাখি চেঁচাতে চেঁচাতে এমন কা 
করল যে সিংহের ভয়ে পালালো । অগত্যা পরদিন আবার মাচানে গিয়ে 

উঠলাম। 
অন্ধকার হয়ে আসতে শুরু হল মুষলধ।রাব বুট্টি। সার! শরীর ভিজে গেল, 

আর কে।ন জলা থেকে মশার দল এসে কেবলই আমার ঘিরে ভন-ভন করতে 

লাগল। পাছে সিংহেরা চমকে পালায সেই ভয়ে মশাও মার চলল না। 

একট! সুবিধে অবশ্থ বৃষ্টিপাতের ফলে হল, সিংহের বৃষ্টির গদ্ধে খানিকট! ভরসা 

পায়, তার! নিশ্চিন্ত হল। চারিদিকের ঝোপ ঝড থেকে তাদের শিকার 

ধরার শব কানে এল এবং রত তিনটে নাগদ আমি টের পেলাম, তারা খুবই 
কাছে এসে পডেছে | তাদের টানা টানা দীর্ঘশ্বস আমার কানে এল, 

আফ্রিকার অন্ত যে-কোন শবের সঙ্গে প্রচুর তার পার্থক্য । অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে 
সারাক্ষণ শুয়ে থেকে শরীর আডষ্ট হয়ে এসেছিল, রাইফেলটা ঠিকমত বাগিয়ে 
ধরতে গিয়ে সামান্ ষেটুকু নডাচড1 করতে হল তাতেই সঙ্গে সঙ্গে সিংহের 

পালিয়ে গেল। যে সিংহ শক্রব পিছু নেবার সময় একেবারে নিঃশবে অগ্রসর 

এস, সে-ই আবার পালাবার সময় গ্রচুর শব্ধ কবে, তার পায়ে থপ-খপ: প্ 

৯২ শছাণ্টার 



ওঠে। বুঝলাম বেশিদুর তারা যায়নি, হয়ত কাছে-পিঠেই কোন ঝোপের 
আড়ালে আত্মগোপন করে কান পেতে লক্ষ্য করছে। নিম্পন্দ হয়ে আমি 
অপেক্ষা! করতে লাগলাম । 

শিকারের ব্যাপারে নিয়তির হাত কম নয়। আগের রাতে একটা পাখির 

ডাকে আমার স্থযোগ নগ হয়েছিল, আর আজ একটা হাইর্যাক্স আমার 

মাচানের কাছ থেকেই ডাক শুক করল। সে ডাকে ভরসা পেল সিংহেরা, 
কারণ তার] জানত যে কোনরকম ভয়ের কারণ থাকলে হাইব্যাক্স ডাকত না। 
আস্তে আন্ডে তারা টোপের কাছে এগয়ে এল, অত্যন্ত সম্তর্পণে এগোয় আর 

থেকে থেকে তাকায় পেছন ফিরে ফিরে । রাইফেলটা কাধে লাগিয়ে আমি 

তেমনি উবুড হয়ে নিম্পন্দ পড়ে রইলাম, যাতে একটু ও নডাচডা না করে 

আমি গুণি করতে পাি। 

ছুটে। সিংহ, ছুটে।ই পুরুষ | বন্দুকেপ নলের সঙ্গে টচট] একসঙ্গে করে ডান- 

দিকেব পিধহটাকে লক্ষ্য করে গণি কলাম, কাপগণ আম জানি, এই অবস্থায় 
থেকেই রাইফেলট| ধেঁকিবে শিখে অপর সিংহটাকেও গুলি কর1 সম্ভব হবে। 

পড়ে গেল সিংহটা; তারু সঙ্গী লক্ষ্য কবতে লাগল তাকে । 

এবার তার সপীটাকে গুল করতেই এ সিংহটাও পডে গেল; তবুও 

নিশ্চিত হবার জন্তে তাকে আরেকটা গুলি করপাম। সিংহাটার কিন্তু এতক্ষণেও 

কোন খবর নেই । গ্ঁডি মেরে মাচাঁশ থেকে নেমে পিংহছুটোকে টানতে টানতে 

গাছের নিচে এক জায়গায় নিরে এলাম, বর্যাতি দিয়ে ঢেকে দিলাম তাদের 

যাতে হায়েনার। এসে তাদের চামডা নু করতে না পারে। 

কয়েকটা গাছের ডাল ভেঙে আমার গায়ে ঢাক! দিলাম-_শীত এড়াবান্ব 

জন্তে যতট। না হে।ক, ওজনের জন্তে বিশেষ করে,'যাতে না পড়ে যাই। এভাবে 

ঘুমিয়ে পড়লাম । ঘুম ভাঙল টোপটা খাওয়ার শবে । এসেছে মিংহী তার 
তিন বাচ্চা সঙ্গে করে। খুব সন্তর্পণে, যথাসম্ভব কম শব্ধ করে রাইফেলট] তুলে 
নিয়ে গুলি করলাম,--গুলিটা তার মাথা ভেদ করে গেল। সঙ্গে সঙ্গে 

টোপটার উপর পড়ে গেল সিংহী আর বাচ্চা তিনটে অন্ধকারে কোথায় পালিয়ে 

গেল। আমার কাজ শেষ হল। মাচান থেকে নেমে পড়ে সিংহীটার ল্যান 

ধরে টানতে টানতে নিয়ে চঙ্লল।ম অন্য মৃত পিংহগুলে। যেখানে ছিল 

সেখানে । 

টর্টট! নামিয়ে রাখলাম, সিংহীটাকে নিয়ে যাবার জন্তে যাতে ছুটো হাস 
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ব্যবহার করতে পারি। আচগ্বিতে অন্ধকার একটা আকৃতি স্টার দৃ্রিগোচর 
হল। মুহূর্তের জন্তে মনে হল হয়ত সিংহীর একট! বাচ্চা, কিন্তু পরক্ষণেই 
বুঝলাম, বাচ্চাটার তো এত বড় হবার কথা নয়! থেমে দাড়িয়ে তাকিয়ে 
রইলাম তার দিকে । আমি এক স্ববৃহৎ সিংহের মুখোমুখি দাড়িয়ে, হয়ত 

সন্ত-হত সিংহীর সঙ্গী ! 

বাইফেলট! মাচানে রেখে এসেছি । মুহূর্তের জন্তে দু-জনে দাড়িয়ে রইলাম 
পরস্পরের দিকে তাকিয়ে । সিংহটা ধাডের মত প্রকাণ্ড। একটা শব্দও সে 

করল না। বড় বড কেশর আর কালো! মুখ নিয়ে মাত্র পনেরো! ফুট দূরে 
দাড়িয়ে আছে সিংহটা। যদ্দি দৌডোই তাহলে হয়ত তাডা করবে, কিন্ত 

রক্তমাংসের মানুষ আমি, এ উত্তেজন1! আর সহা করতে পারলাম ন1,_-সবেগে 

ছুটে গেলাম গাছটার দিকে । কোন ডালপাল। হাতের কাছে ছিল ন।, 

কাঠবেডালির মতই সেই গাছের গুড়ি বেয়ে তর-তর করে উঠে পডলাম। 

মাচানে গিয়ে যখন পৌছল।ম, আমার সাবা! শরীর ঘামে ভেসে যাচ্ছে । আতঙ্কে, 
উত্তেজনায় রাইফেলটা ফেলেই দিচ্ছিলাম আর-একটু হলে। কিন্তু কিছুই 

আমার চোখে পড়ল না, কারণ টচটা নেই, নিচে ফেলে এসেছি। 

কয়েক মিনিট পরে সিংহটার টোপের কাছে যাওয়র আর মাংস খাওয়ার 

শব আমার কানে এল । কিছুক্ষণ ভাল করে শোনার পর তার অবস্থিতিট। 

আন্দাজ করে নিলাম। এ অবস্থায় যথাসম্ভব লক্ষ্য স্থির করে গুলি ছুডে 

দিলাম । গুলির শব্ধ মিলিয়ে যাবার পর আর কোন শব পেলাম না। মনে 

হল যেন খুব অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি সিংহটা টোপের কাছে পড়ে আছে। 

বাকি রাতটা আমি মাচানের উপরেই কাটালাম,_আক্রিকার যাবতীয় কালো- 
কেশর সিংহের লোভেও আর আমি সে রাত্রে মাচান থেকে নামতাম না । 

বীভৎস বীভৎস স্বপ্ের ঘোরে সে রাতে বার বার আমার ঘুম ভেঙে গেল : 
যে সমস্ত পণ্ড আমার নিচে পড়ে রয়েছে আমায় যেন তার! ছি'ড়ে ছিড়ে 

খাচ্ছে। দিনের আলো হলে আমি নেমে পড়ে সিংহগুলো পরীক্ষা করে 

দেখলাম। শেষ যে সিংহটাকে মারি তার কেশর অনেকটা বাদামি রঙের, 

বল! যেতে পারে, এ নফরের সব-সের। সিংহগুলির একটি। 

ভোরবেলা উঠে কিরাকাঙ্গানো আর আমি সিংহীর বাচ্চাদের খোজে 

বেরিয়ে পড়লাম । দেখলাম, একগুচ্ছ শুকনো ঘাসের মধ্যে তারা. লুকিয়ে 
করছে । লোমশ টেডি ভাল্ুকের মত দেখতে সেগুলো । আমাদের বে 
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গ্রাতীহংসার বশে প্রচুর ফ্যাচ-ফ্যাচ, করতে লাগল। তাদের নিয়ে তাবুতে 

ফিরে গেলাম । একট! পাত্রে ছুধ রেখে তাতে মুখ ডুবিয়ে তাদের থাওয়াবার 
চেষ্টা করা হল। কিন্তু ওভাবে খাওয়। তারা জানে না, কারণ সরাসরি 

মায়ের বাট থেকেই তারা৷ খেতে অভ্যন্ত। তবে, নাকে যে দুধ লেগেছিল সেই 

ছুধ তারা চেটে খেতে লাগল; গরম গরম, খেতে ভালই লাগল মনে হল। 

বেশ কিছুকাল ধরে তারা এভাবে খাওয়ার কাজ চালালো । শেষ পর্যস্ত তারা 

দুধ চেটে থেতে শিখল, আর খুব পোষ মানল। আমার ক্যাম্পখাটের পায়ায় 

বেঁধে রাখতাম তাদের । ভারিজ্ালাতন কও খাচ্চাগুলো- প্রায় সারারাত 

কেবল ঝগড়াঝাটি আর খার।মারি আর চেঁচামেচি । কিন্ত তাহলেও তাদের 

প্রাণশক্তির অভাব ছিল না। যেকোন সময়েই তারা লডাইয়ের জন্তে বা 

খেলার জন্তে প্রস্তত। একদিন তাবা দিনের বেলায় ছাড1 পেয়ে আমার 

একমাত্র বালিশট! নিয়ে খুব লডাই করল। তাঁবুতে ফিধে দেখি, সাদা 

পালকের একট! ঝড বয়ে গেছে যেন! পরবরীকালে আমি বাচ্চাগুলোকে 

আমার এক বন্ধুকে দিয়ে দিই, তিনি এমন এক অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে তাদের 

ছেডে দেন যেখানে স্থানীয় অধিবাসিদের গরু মোধ না মেরেও তাদের দিব্যি 
চলে যাবে। 

প্রায়ইুনি, ধন্য জন্তদের স্বঙাবই নাকি আগুনকে ভয় করা। কথাটা 

বহুকাল ধরেই বহুল প্রচারিত; ফলে অনেকেই একে প্রব সত্য বলে ধরে 

নিয়েছেন । আমার নিজেরও সেই বিশ্বাসই ছিল এবং সেই বিশ্বাসে ভর 

করে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম যে নিশ্চয় সিংহ তাবুর আগুনের কাছে আসতে 

সাহস করবে না। কিন্তু এই মাসাই রিজার্ভের এক রাত্রের অভিজ্ঞতার ফলে 

আমার সে ধারণ একেবারে পালটে গেছে। 

সেদিন বিকেলে টোপ হিসেবে একটা জেব্রা মেরে সেট!কে বলদদের দিয়ে 

তাবুতে টেনে আনিয়েছি। সাধারণত কোন টোপ আমি চব্বিশ ঘণ্টার মত 

না পচিয়ে ব্যবহার করি না, লোকজনদের তাই বললাম সেটাকে তীবুর 
আগুনের কাছে ফেলে রাখতে, কারণ আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল ষে কোন 

জন্তই আগুনের এত কাছে আসতে সাহস করবে না। 

কিরাকাঙ্গানে। গিয়েছিল কুকুর আর বলদগুলোকে নিয়ে পাশের এক গ্রামে 

রাত কাটাতে | সম্ভব হলে কক্ষনো আমি এইসব জন্তদের তাবুতে রাখতাম 

না, ভীরণ যেসব সিংহ বা চিতাবাঘ তাবু আশেপাশে ওত পেতে খাকেশ 
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তাদের গন্ধে, ভয় পেয়ে এইসব জস্ত দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করে। গ্রামে হলে 
আর সে আশঙ্কাট! থাকে না। এইভাবে আমাদের দু-ছুটো কুকুর চিতার খপ্পরে 

পডেছিল। চিতার প্রিয় খান কুকুর, তাই কুকুরের সন্ধানে সে অনেক 

দুর পর্যস্ত ধাওয়া করতে প্রস্তত। 

কিরাকাঙ্গছনো চলে যেতে কুলির] ক্ধলমুডি দিয়ে আগুনের কাছে শুয়ে 

রইল, আর আমি চেয়ারে বসে পাইপ টানতে টানতে আগুনের দ্রিকে তাকিয়ে 
রইলাম । আমার কল্পনা তখন চলে গেছে অনেক, অনেক দুরে, লাচার-এর 
বালুময় অঞ্চলে, আমাব কৈশোবেব রঙগমঞ্চে । 

হঠাৎ খেয়াল হল, একেবারে ন-ট] সিংহের মুখ আমার সামনে; ছায়৷ থেকে 

বেরিয়ে এসে তারা আমার দিকে মুখ ফিরিযে রয়েছে । নডতে চড়তে সাহস হল 

না। বন্দুকটা আম।ব ঘরে বেখে এসেছি, একটা ডিজ লগ্ঠনও জলছে সেখানে । 
স্থুতরাং নিম্পন্দ বসে ওদের লক্ষ্য কর ছাড। আর কিছু করবার নেই। 

সিংহ্রাও সতর্কভাবে লক্ষ্য কবছে আমাকে । কিছুক্ষণ পরে তারা ঘুমন্ত 
কুলিদের কাছ থেকে চলে গেল তীবুর আগুনের পাশে যেখ।নে জেব্রাটা পড়ে 

আছে সেখানে, তারপর সবিক্রমে ঝাপিয়ে পডল মর] জেত্রাটার উপর । বড 
বড চাবড়া মাংস এমন অবলীপাক্রমে খাবলে নিতে লাগল, যেন সেই জেব্রার 
চামডা সামান্ত কাগজের চেয়ে শক্ত নয় । 

সাবধানে চেয়ার থেকে উঠে অত্যন্ত সন্তর্পণে একটু একটু করে আমার 

ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম,-_ প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে আমার সর্বশরীর শিউরে 
শিউরে উঠছে। খাওয়া বন্ধ করে পিংহগুলে! জঞলস্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে 
তাকালো । বিরাট বিরাট সিংহগুলোর সামনে আমার নিজেকে নিতান্ত 

অকিঞ্চিৎকর মনে হল। ছুই লাফেই ওরা আমায় ধরে ফেলতে পারে। ওদের 
থেকে মাত্র কয়েক ফুট তফাতে কুলির অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ইচ্ছে হল এক 
দৌড়ে তাবুতে চলে যাই, কিন্তু সাহস হল ন1, পাছে নড়া-চডার আভাস পেয়ে 
সিংহেরা আক্রমণ করে বসে । অপেক্ষা করল[ম যতক্ষণ না সিধংহেরা আবার 

খাওয়। শুরু করে, তারপর একটু একটু করে এগিয়ে আমার ঘরের সামনে গিয়ে 
পৌছলাম। তাভাতাডি ঢুকে পডেই তুলে নিলাম রাইফেলটা--রাইফেলের 
শীতল স্পর্শ আর কখনে। আমার কাছে এমন স্বাগত মনে হয় নি! 

এবুর আবার নতুন একটা সমস্যা । গুলি যদি করি তাহলে তো কুলির 
"দল চম্কে লাফিয়ে উঠে আমার আর সিংহের মাঝখানটায় দাড়িয়ে গ্মীবে | 
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জেব্রাটাকে তাবুতে আনবার জন্যে যে শেকল তার গায়ে বাধ! হয়েছিল সেট! 

থোলা হয় নি, ফলে তাকে খেতে গিয়ে সিংহেরা সেই শেকলে প্রচণ্ড আওয়াজ 

তুলল্ল। ভয় হল, পাছে এই আওয়াজে কুলিরা জেগে ওঠে,_কারণ ঘুম ভেঙে 
হঠাৎ সিংহদের দেখে আতঙ্কবিহবল কুলির দল কী যে করে বসবে বলা যায় না। 

একপাল সিংহের মধ্যে একদল আতঙ্কিত কুলি__এ ঘৃশ্ঠের কল্পনা মোটেই স্থখকর 
হল না। 

শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, গুলিই করব,_যা থাকে কপালে । সবচেয়ে 

বড সিংহটাকে বেছে নিয়ে নিভুলত্বাবে গুলি করলাম, সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল 
সিংহটা। গুলির শব্দে অন্ত সিংহগুলে। একবার পেছিয়ে গেল একটু, তারপর 

আবার জেব্রাটার উপর ঝীপিয়ে পডল। এধিকে কুলির যেভাবে সমানে 

ঘুমিয়ে চলেছে_ মুহূতের জন্তে আম।র সন্দেহ হল, ওবা মারাই গেছে কি না। 

লক্ষ স্থির করে সিংহের দলে গুলি কা শুরু করলাম। রাইফেল ছোড়ার 

সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিকে যে হাওয়া ছিটকে আসে, তাতে ডিজ লঞনটা গেল 

নিভে । চারটে সিংহ মরে পডল, -শেষেবটার বুকের একটু নিচের দিকে 
গুলিটা লেগেছিল, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠেছিল সে; ন্্রিং-এর পুতুলের মত 

থপ.-থপ. করে লাফাতে শুরু করেছিল। আর একটা গুলিতে তাকে নয করে 

দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাকি সিংহগুলে! অন্ধকারের আবছায়ার মধ্যে সরে গেল। 

এগিয়ে গেলাম একটু । ভাল করে লক্ষ্য স্থিব করে একটা বড সিংহীকে গুলি 
করলাম | গুলি লাগতেই সিংহীটা ল্যাজটা উপর দিকে তুলেই সঙ্গে-সঙ্দে মুখ 

ঘুরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল আর বাকি সিংহ্গুলো তার পিছু-পিছু 

চলল। 

আশ্চর্য, এত কাণ্ডতেও কিন্তু কুলিদের ঘুম ভাঙল ন1,_সিংহদের গর্জন বা 
আমার রাইফেলের আওয়াজ--কিছুতেই তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হল না। 

ওদের আশ্চর্য ঘুমের পরিচয় আগেও পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু এমন অদ্ভুত 
ব্যাপার আমি কখনে৷ দেখি নি। 

আগুনটা জোর করে দিয়ে কুলিদের পায়ের তলায় লাথি মারতে ওদের 

একজনের ঘুম ভাঙল । প্রথমে সে হাত পা ছডালো, তারপর মাত্র কয়েক 
ফুটের মধ্যে সিংহদের পড়ে থাকতে দেখে আতঙ্কে অস্থির হয়ে এক লাফ। 

পাগলের মত চেঁচাতে টেঁচাতে সে আমার ছুটল ঘরের দিকে, আর বাকি 

সকলে ঘ্বম ভেঙে কি হয়েছে না জেনেই তার পিছু নিল। তাবুতে পৌঁছে ক্র 
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খুব কাপতে শুরু করল। তারপর ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে আবার কয়েক 

মিনিটের মধ্যেই ঘরের মেঝেয় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আর ষাই হোক, 
তারা যে কখনে] অনিদ্রায় ভূগবে না এ কথ! বেশ জোর করেই বলা চলে । 

পরধিন সকালে কিরাকাঙ্গ।নে কুকুর গুলে। নিয়ে ফিরে এলে আমি তঙ্গুনি 
তাদের নিয়ে আহত পিংহীটার চিহ্ন ধরে অগ্রসর হলাম । কুলিগুলে। তাবুতে 

রইল, অমাঞ্জিত ভাষায় গান গাইতে গাইতে সিংহদের ছাল ছাডানোর 

কাজে আর সিংহদের পেট থেকে, হৃৎপিণ্ড থেকে আর মৃত্রাশয় থেকে তারা 

সযত্বে চবি বের করতে থাকল। এইটুকু সময়ের মধ্যেই সেই চধিতে পচন 
খরেছিল। ওদের বিশ্বাস, সিংহের চধির পরিমাণ থেকে বোঝা যায় সন্তান পুত্র 
হবে, না কন্া হবে। এক চামচ চবি খেলে হবে পুত্র, আর আধ চামচ খেলে 
হবে কন্তা। সিংহের চাষডার উপর তাদের কোন লোভ নেই, তাদের কাছে 

যত কদর সে হল চবির 
তাবু থেকে একশো গঞ্জ অগ্রসর হবার পর রক্তের চিহ্ন চোখে পডল। 

সিংহটার আঘাত হয়েছিল গুরুতব ; চলতে চলতে অনেকবার তাকে শুয়ে 

বিশ্রাম করতে হরেছে, সঙ্গীর! তার জন্যে অপেক্ষা করেছে । সেই চিহ্ন ধরে 

কিছুক্ষণ হালকা ঝোপের মধ্যে দিয়ে চললাম । শিকারের পক্ষে আদর্শ এ 

জায়গা, কারণ প্রায় কুডি গজ পর্যন্ত দৃষ্টি চলে এখানে । ব্যগ্রভাবে এগিয়ে 
চললাম, আশা হল, হয়ত এবার আহত সিংহীর দেখা পাব। অগ্রসর হতে 

হতে কিন্তু শেব পর্যন্ত এক অত্যন্ত খন ঝোপের মধ্যে গিয়ে পৌছলাম। বিশ্র 

পরিস্থিতি ! 
ঝোপটার মধ্যে মৃত্যুর স্তন্ধতা। একটা পাখির শব্দ পর্যন্ত নেই। নিশ্চিত 

বুঝলাম, আমর! আহত সিংহাঁর খুব কাছেই এসে পড়োছি,_যেকোন মুহূর্তে সে 
উপর দিকের কোন আডাল থেকে আক্রমণ করে বসতে পারে। এদিকে 

কুকুরগুলো ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে, এয়ারডেলগুলো৷ তো! উত্তেজনায় ছটফট 

করছে । শেষ পধন্ত তাদের বললাম এগিয়ে যেতে । লাফাতে লাফাতে তার 

ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামনের ঝোপ থেকে ভয়ঙ্কর 

২ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। বাকি কুকুরগুলোও আমায় অতিক্রম করে একটার 

পর একটা প্রবেশ করল সেই ঘন ঝোপের মধ্যে । সেই পরিচিত লড়াইয়ের 
শব্ধ আমার কানে আসছে, সিংহের গভীর গর্জন ও কর্কশ আওয়াজের সঙ্গে 

কুকুরের এেউ ঘেউ চিৎকার । 
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কিরাকাঙগানো আর আমি সেই নিবিড় ঝোপ ঠেলে অগ্রসর হলাম। 
মাত্র বারো পা অগ্রসর হয়েছি কি না সন্দেহ, হঠাৎ দেখলাম, একটা গোল 

গর্তের ভিতরে লম্বা! লন্বা ঘাসের মধ্যে শুকনো রক্তের চিহ্ন । সিংহী তাহলে 

এখানে থেমে বিশ্রীম করেছিল। সেই গর্তের ধারে আমার দুই ছুঃসাহসী 

এয়ারডেল কুকুর মরে পড়ে রয়েছে, তখনো তাদের চোখ মুখ খোল!। 
সিংহীট।কে আক্রমণ করে তারাই তার সমস্ত আক্রোশ নিজেদের উপর 

নিয়েছে। ওদেরই জন্তে এযাত্রা কিরাঁকারঙ্গনো আর আমি প্রাণে বেঁচে 

গেলাম, কারণ সিংহীটা এমন চমৎকারভাবে লুকিয়ে ছিল যে কিছুতেই 
আমর] সময় থাকতে তাকে দেখতে পেতাম না। 

বাকি কুকুরগুলো তখনো তার সঙ্গে লডাইয়ে ব্যস্ত, ঝোপঝাড ভেঙে 

তাদের দৌডের শব্দও আমাদের কানে এল-_থেমে দাড়িয়ে মহা বিক্রমে 
ঘেউ-ঘেউ করছে যখনই সিংহী কোণঠাসা হয়ে রুখে দাডাচ্ছে। সেই শব! 

অন্থুসরণ করে আমরা অগ্রসর হলাম। দেখলাম কুকুবগুলো পিংহীকে ঝোপ 

থেকে তাডিয়ে ফাক] জায়গায় নিয়ে আনছে; আমরা 9 চললাম পিছু পিছু । | 

মাসাইটা তার বল্পম উচিয়ে চলেছে, অত লম্বা! বল্পমটা অদ্ভুত নিপুণতার সঙ্গে 

কেবল ছুটো আঙুলের উপর ধরে রাখা, তাঁর দেহের প্রতিটি মাংসপেনী শক্ত 

কম্পমান। 

একট] কলি কুকুর খোডাতে খেডাতে এল আমার কাছে, -সমস্ত শরীর 
তার রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন । যখন দেখলাম কোনমতেই তাকে বাচানে! সম্ভব নয়, 
এক গুলিতে তাকে এই অসহ্য যন্ত্রণা] থেকে মুক্তি দিলাম। গুলির শব পেসেই 
সঙ্গে সঙ্গে আহত সিংহী একগোছা মরা ঘাসের ভিতর থেকে এক লাফে 

আমাদের মাত্র কয়েক ফুটের মধ্যে এসে গেগ, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আরও 

একটা সিংহী আমার ডানদিকের আর-একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে আমাদের 

তাড়া করল। | 

তখন আর ভাববার সময় নেই, দুটো সিংহীই প্রায় আমাদের উপর এসে 

পড়েছে__ছুটে। ছু-দিক থেকে। দ্বিতীয়টাকে লক্ষ্য করে আমি গুলি করলাম, 

কারণ তারই রোখ মনে হল বেশি। গুলিট! গিয়ে লাগল তার বী চোথেব" 

আধ ইঞ্চি উপরে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কিরাকাঙ্গানো তার বল্পমটা 
প্রথম সিংহীটার শরীরে গেঁথে দিল। ভয়ঙ্করভাবে ফিরে দাড়ালো! সিংহী, 
বল্পম্র ডাগ্ডাটা দ্রাতে চেপে ধরে টেনে বের করে নিতে চেষ্টাকুব্রল ! 
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কিরাকাঙ্গানো তার বেন্ট থেকে তার দু-মুখো ছুরিটা বের করবার ডেষ্টা করতে 
লাগল, কিন্তু ছুরিটা বের করবার আগেই আমার ছ্বিতীয় গুলিটা তার কাধে 

গিয়ে গিথল। 

কিরাকাঙ্গানো আর আমি নীরবে হাতে হত মেল!লাম। ও ন1 থাকলে 

আজ কোন-না-কোন সিংহের কবলে আমায় মরতে হত, সন্দেহ নেই । আমি 

যত স্থানীয় শিকারী দেখেছি, কিরাকাঙ্গানে৷ নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে যেমন 

সবচেয়ে সাহসী, তেমনি বিপদে স্থিরমস্তিঘ | 

এদিকে মাসাই রিজার্ভে আমর মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে । ইতিমধ্যে আমি 

সত্তরট1 সিংহ বধ করেছি, কিন্তু তবুও গ্রামবসিদের দুর্দশার অবসান হয়নি | 

ক্যাপ্টেন রিচি বলেছিলেন পিংহগুলোকে একেবারে শেষ করতে, তাই ঠিক 
করলাম একটা বোমা আডালে থেকে রাত্রে ওদেব গুলি করে মারব। 

ব্যাপারটা বিশেষ থেলোয়।ডস্থলভ নধ বটে, কিন্তু খেলোয়াডি মনোভাব নিয়ে 

তো! মাসাই রিজার্ভে আপিনি, এসেছি বিশেষ এক কাজ নিয়ে। তাই সেই 

মতলব অন্্যাঁয়ী রাত্রে সিংহ শিকাবেব ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হলাম । 

একটা জেব্রা! মেরে সমতল ভূমির উপর দিয়ে অনেক মাইল পর্যন্ত টেনে 

এনে যেখানে রাখা হল, সেখান থেকে তার গন্ধ একট| ঝোপের মধ্যে গিয়ে 

পৌছবে পেখানে সিংহ থাক। সম্ভব । তা ছাডা রাবে এ অঞ্চলে চল।-ফেরা 
করতে অগ্ত পিংহেরাও কুকুবের মত এই জেব্র।র চিহ্ন অন্থুসরণ করে টোপটার 

কাছে আপতে পাবে । এভাবেও ক্ছু সিংহ পাওয়। সম্ভব হতে পারে। 

« ঝোপ ঝাড থেকে ডালপাল। এনে কুলির! ঘোডার খুরের আকৃতির একটা 

বোমা টোপটার কাছে তরি করল। ঠিক হল আমি আর কিরাকাঙ্গানো 

সেখানে রাত কাটাবো। জেব্র/টডকে সেখানে এমন করে বেঁধে রাখ। হল 

যাতে সিংহের পক্ষে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না হয়। অনেকবার দেখা 

গেছে যে বোমার ভিতর থেকে সামান্ত নড়াচডা করতেই পিংহ টোপ থেকে 

পালিয়েছে; অনেকদিন পযস্থ আমি বুঝতে পারি নি কী করে তারা জানতে 

পারে যে ভিতরে মানুষ আছে। পরে জেনেছিল।ম, মাথার উপর দিয়ে তারার 

আলো আসায় সেই আলো মানুষের যে ছায়া পডে সেই ছায়ার নভা-চডা 

তার! দেখতে পায়। তাই বোমাপ উপরটা কাটা-ঝোপ দিয়ে এমনভাবে ঢেকে 

দেয়ার ব্যবস্থা হল যাতে কোনরকম আলে।ই ঢুকতে না পারে। 

এরনসূর্তী পর্ব শেষ হতে আমর] দু-জনে গিয়ে বোমায় আশ্রয় নিলাম। 
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একট টর্চ নিয়ে ওকে দেখিয়ে দিলাম কিভাবে গুলি কবার মূহুর্তে টর্চের আলো! 

শিকাবের উপর ফেলতে হবে। টর্চটা পেয়ে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। সেটা নিয়ে 

এমন নাডাচাডা করতে লাগল আর দোলাতে থাকল যে শেষ পর্বস্ত তাকে বারণ 
করতে হল। ছুটো গুলিভপরা রাইফেল পাশে বেখে দিল'ম, তাবপব কিছু গুলি 

পকেটে আর কিছু গুলি বেণ্টে ভবে সেট! আমাব সামনে বেখে দিলাম যাতে 

যেকোন অবস্থতেই গুলিব অভাব বোধ কবতে না হয়। 

অন্ধকার হযে এলে অনেকগুলো ভাষেনা চোবেব মত এল টোপটার 

কাছে, তাদের পিছু পিছু ছুটো শেয়াল। ক্ষুধর্ত চে।ধে শ্যোলছুটে। জেত্রার 

দিকে তাকিযে রইল আব হাষেনাব| খুব *ন্তর্পণে একবাব এগিয়ে একবাব 

পেছিয়ে লক্ষ্য করে দেখল কোথাও কোন ল্পিদের সম্তাব্না 'আছে কিনা। 

শ্ষে পথস্ত একটা হায়েনা দৌডে এসে জেব্রাটাব বেবিদে-আস। নাডিভূডিতে 
এক কামড দিয়েই চিৎকার কবতে কবতে খানিকটা! দুবে পালালো। বাকি 

সকলেও দেখলাম এবাব এগিয়ে আসছে । তারা এসে টোৌপট! ধবে টানাটানি 

শ্ুককবল। তারপব হঠাৎ স্বাই তাডাতাডি পালিয়ে গেল, আব শেয়ালছুটো 

নির্ভয়ে এগিযে এল। এব অর্থ এই বুঝতে হবে যে ওবা সিংহেব সাড়া 
পেয়েছে । রাইফেলটা বাগিযে ধবে আমি তৈরি হয়ে রইলাম। কয়েক 

মিনিটের মধ্যেই নিচু, গভীর নিশ্বাসেব শব বোমাপ্ পেছন থেকে আমাব কানে 

এল । এ শব্ধ ভূল হবার নয) সিংহের নিশ্বান ফেলাব শব) আমাদের 

ঘিবে ঘুবে গিয়ে তারা জেব্রাটা উপব পড়েছে । ফিস্ফিস্ করে 

কিবাকাঙ্গানোকে বললাম টর্চেব আলো ফেলতে । কিন্তু অবাক হয়ে শুনলাম 

তেমনি ফিস্-ফিস্ করে সে বলছে, “তাবাল্পো+__মাসাই ভাষায় যার মানে, 

“দেবি করুন” | ওব দিকে তাকিযে দেখলাম, ভয়ে সে অসাড হয়ে গেছে। 

রাতের অন্ধকারে এভাবে বোমাব মধ্য থেকে শিকাব কবার অভ্যাস না থাকায় 

সে এমন ঘাঁবডে গেছে, অথচ দিনেব আলোয় সে একটা বল্লম মার সম্বল করে 

নির্ভয়ে সিংহের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত । 
টর্চটা তার হাত থেকে নিয়ে একটা মোচড দিয়ে টোপের উপর আলোক- 

পাত করতে এক অপূর্ব দৃশ্ত আমার চোখে পডল। আমাদের মাত্র কয়েক গজ 

সামনে গোটা-কুডি সিংহ আর সিংহী, কোনটা টোপটার পাশে দীডিয়ে, 

কোনটা বা শুষে পডে জেত্রাটাকে চাটছে । দুটো বিবাট কালো-কেশর 

পিংহ একদৃষ্টে সেই আলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে” তাদের মুখে টোখে' 

হাণ্টার ১০১ 



বেপরোয়া ভাব, তাদের কেশরে মর! জেত্রাটার পেটের ময়লা আর রক্ত) কারণ 
তারা খাওয়! শুরু করেছিল। কিরাকাঙ্গানো৷ তো এখন রীতিমত থর-থর করে 

কাপছে, যদিও আমি জানি যে গুলি শুরু হতেই তার এ আতঙ্ক কেটে 

যাবে। একটা কাটাগ|ছের ছু-ভালের মধ্যে টর্টট1! এমনভাবে রাখলাম যাতে 

টোপের উপর আলোট1 পডে, তারপর ঝোপের একটা ফাঁকে রাইফেলটা 

গলিয়ে দিয়ে দুটে। পুরুষ-পিংহের মধ্যে যেটা বড সেটাকে লক্ষ্য করে গুলি 

করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সিংহদেব মধ্য থেকে সমস্বরে বীভৎস চিৎকার শুরু হল। 

আধার গুলি করলাম, তারপর আবার একবার। ইতিমধ্যে সিংহের! টর্চেন 
আলোর পরিধির বাইরে চলে যাঁওযায় আমি রাইফেলে গুলি ভরবার জন্যে 

থামলাম। ইতিমধ্যে কিরাকাঙ্গানোর বিহ্বঙ্গ ভাব কেটে যেতে শুরু করেছে। 

খানিকট। তামীক তাকে দিলাম চিবুবার জন্যে । মাসাইবা তাযাক ভালবাসে 

তামাকের ঝাঝে মনে হল সে অনেকট। প্রকৃতিস্থ হয়েছে, আর তা ছাড1 তিন 

তিনটে মরণ সিংহ দেখার পরে কোন মাসাইয়েরই আর স্থির হয়ে থাকা সম্ভব 

নয়। সিংহের দল ইতিযধ্যে ফিরে আসতে শ্ররু করেছে । কিরাকাঙ্গানো 

টর্টট1 ধরে একটার পর একটা সিংহের উপর আলো! ফেলতে শুরু করল। 

উত্তেজনার বশে সে এত তাভাতাডি করতে লাগল যে ভাল করে লক্ষ্য স্থিন্ন 

করারও সময় পেলাম কি না সন্দেহ। যাই হোক, প্রতি গুলিতে একট] করে 
সিংহ মারা পড়ল। ব্যাপারটা অত্যপ্ত নিষ্ঠুর সন্দেহ নেই, কিন্তু এর প্রয়োজন 
ছিল। সিংহের গুলির দিকে কোন লক্ষ্য করছে না, কেবল পাশের মুত 

পরিংহটাকে একবার শু'কে নিয়ে আবার তাদের খাওয়া শুরু করছে । 

জেত্রাটাকে ঘিরে ইতিমধ্যে দশটা সিংহ মরে পড়ে রয়েছে । তারপর 

একটা! অপূর্ব কালো-কেশর সিংহ কী মতলবে জানি না একপাশ থেকে আমাদের 
বোমার ক।ছে চোরের মত এগিয়ে এল | সেখানে দীড়িয়ে সে কয়েকটা রক্ত- 

জমাট-করা গর্জন ছাডল, সেই গর্জনে মাটি পর্যস্ত যেন কেঁপে কেপে উঠল। 

এই আচম্ক। গর্জনে বাকি সিংহগুলে। ভয় পেয়ে গেল, আস্তে আস্তে চলে গেল 
সবাই; কালো-কেশর সিংহটা চলল তাদের পিছু পিছু । 

আমি চাই না সিংহের চমৎকার চামভাগুলো। বনের মুর্ধাফরাস হায়েনা নই 
করুক। যখন আমি নিশ্চয় হলাম যে সিংহের সবাই চলে গেছে, 

কিরাকাঙ্ুটুনোকে বললাম টর্চটা জেলে রাখতে, আর আমি মরা 
পর্সীহগ্ুলোকে বোমার কাছাকাছি টেনে টেনে আনলাম। মাসাইটার সমস্ত 

১৩২ হাক্ষীর 
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আতঙ্কের ভাব এতক্ষণে কেটে গেছে, প্রচুব উৎসাহ জেগেছে । তখন আমি 
বোম! ছেডে মরা সিংহগুলোর কাছে যাচ্ছি--প্রায় পৌছে গেছি,--এযন সময় 

হঠাৎ আলোটা নিভে গেল । 

চিৎকাব কবে কিরাকাঙ্গানোকে টর্চটা জালতে বলে আমি আরও কয়েক পা 

অগ্রসর হলাম। হঠাঁ আমি হুমডি খেয়ে পডলাম একটা সিংহেব উপর | তার 

শবীব তখনও গবম রয়েছে । একট! চাপা নিশ্বাসেব শব আমার কানে এল, 
সেইসঙ্গে নিয়ন্ধবে একটা বিবন্তিকব আওগাজ | বেঁচে আছে সিংহ! এক 

লাফে ছিটকে বেবিয়ে এসে আমি প্রাণপণে বোমা লক্ষ্য কবে ছুটলাম,-_ প্রতি 

মুহুর্তেই আশঙ্কা হচ্ছে এই বুঝি পিঁংহটা আমাৰ উপব লাফিয়ে পডে! যাই 

ভোক, বোমায ঢুকেই আমি দবজাটা ভিতর থেকে বন্ধ বরে দিলাম | দেখি, 

টর্চটাব বিভিন্ন টুকরোগুলো নিষে কিবাকাঙ্গানো বসে আহে । অদ্ভুত জিনিসটা 
দেখে তাব কৌতুহল জেগেছিল, তাই খুলে দেখতে গিয়েছিল কিভাবে জলে 
সেটা, আর এদিকে আমি অস্ককাঁরে আহত নিংহের উপর ঠেচট খাচ্ছি । 

বেশ খানিকটা! ধমক দিলাম ওকে, ও ক্ষমা! প্রার্থনা কবল। টর্টটা আবার 

ঠিক করে আমি এক গুলিতে আহত সিংহটাকে শেষ কবলাম। ভেবে 
দেখলাম, এখন কেবল অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া আর কিছু করবাব নেই। 
আরও দু-দ্দল সিংহ সে বাত্রে টোপের লোভে এসেছিল। ভোর হতে যে দৃশ্ব 
আমার চোখে পডল, তেমন দৃশ্ঠ কেউ কখনো দেখেছে ব। কখনে৷ দেখবে কি না 

সন্দেহ। আঠাবোট] সিংহ আমাদের সামনে মরে পড়ে রয়েছে । নাতের 

হৈ-চৈয়ের পর পরিবেশট। অদ্ভুত শাস্ত মনে হল। কোথাও কোন নডাচভার 

চিহ্ন নেই, কয়েকটা পোকা শুধু মরা সিংহগুলোব উপর ভন-ভন করে উড়ছে। 
ভাল করে লক্ষ্য করে যখন দেখা গেল আর কোন আহত সিংহ আশেপাশে 

নেই, আমব1 বোম থেকে বেরিয়ে মব] সিংতগুলোর মধ্য গিয়ে দাড়ালাম । 

বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই দৃশ্ত দেখে আমাব অত্যন্ত ছুঃখ হল? যদিও অবশ্য 
আমি জানি এদের মবতেই হবে, নতুবা মাসাইদের দুর্শাব অবধি হবে না। 

অস্বাভাবিক কারণে যে অঞ্চলের সিংহের এত সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে, এখন 

অস্বাভাবিক উপায়েই তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে । মাসাইরা যতই 

দুঃসাহসী বা! যতই কুশলী হোক, এ সমস্তাব সমাধান করা তাদের নিজেদের 

থেকে সম্ভব নর। 

আজ সরকার থেকে বল্পমধারী মাসাইদের মিংহ-শিকার নিষিদ্ধ, অবটন্ঞগম 

বান্টীর 3৩ 



প্রথম যখন আমি মাসাই রিজার্ডে আসি, তখন কোন বাধা-মিষেধ ছিল না; 
অসংখ্য তরুণ মাসাই তাদের ঢাল বল্পম নিয়ে নখদস্তের কবলে প্রাণ দিয়েছে । 
এ লডাই প্রত্যক্ষ করেছে এমন ম৷সাইও আজ অত্যন্ত অল্ল। পরবর্তী অধ্যায়ে 
তাই বলব, কেমন করে মাসাইর! সিংহের সঙ্গে লড/ই করত। 

মাসাই বল্পমধারী-__বীরের নলের! বীর 

মাসাইদের সিংহ-শিকার আমি প্রথম দেখি যখন আমি লেক মাসাির নিকটবর্তী 
মাসাইদের এক গ্রামে ছিলাম । আগের রাতে একট] সিংহ গ্রামের চারিদিকে 

ঘেরা বারো ফুট উচু বোম! ডিগিষে গ্রামে ঢুকে একটা গরু মুখে করে সেই 
গরুত্তদ্ধ আবার এ বাধা ডিঙিয়ে চলে যায়। জানি এ কথ! বিশ্বাস কর কঠিন, 
কারণ সিংহের ওজন যেখানে পাচ মণের বেশি নয়, গরুর ওজন দেখানে প্রায় 
তার দ্বিগুণ। অথচ এই প্রায়-অবিশ্বাস্ত ব্যাপারই সিধহের কাছে অবলীলা 
মাবর। শেয়াল যেমন ব্বচ্ছন্দে মুরগির ছান। নিয়ে পালায় তেষনি। 

অদ্ভূত কৌশলে সিংহ নিজের শরীরের খানিকটা তার শিকারের দেহের 
নিচে ঠেলে দিয়ে সেই অবস্থায় শিকারের গলা কামডে ধরে তার শরীরের সমস্ত 
ওজনট! নিজের পিঠে তুলে নেয়। বোমার উপর দিয়ে লাফাবার সময় তার 

ল্যাজটা! একেবারে শক্ত হয়ে ওঠে, মনে হয় তা তার ভারসাম্য বজায় রাখার 
কাজ করে। মাপাইরা বলে, যে সিংহের ল্যাজ নেই তার পক্ষে এ অসম্ভব । 

পরদিনই আমি সিংহের চিহ্ন ধরে অগ্রসর হতে প্রস্তুত, কিন্তু ওদের 

মোরানরা খানিকটা অবজ্ঞার সঙ্গেই বললে যে আমার সাহায্যে তাদের 
প্রয়োজন নেই, নিজেরাই তারা যা ব্যবস্থা করার করবে। একদল মানুষের 

পক্ষে যে কেবলমাত্র বল্পম দিয়ে কোন জোয়ান সিংহ বধ কর! সম্ভব, এ বিশ্বাস 

কনা তখন আমার পক্ষে ছিল কঠিন। বন্দুক নিয়ে ওদের সঙ্গে যাবার অনুমতি 
প্রার্থনা করতে গুরা ভত্রভাবেই সে প্রার্থনা মঞ্জুর করল। আমার ৪১৬নং 
রিগ্ববি ম্যাগাজিন রাইফেলটা গুলি ভরে নিলাম, কারণ কোন সিংহ বেরিয়ে 

এলে আমাকেই যে তাকে মারতে যবে, এতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ 

ছিল না। 

সা হতেই বেরিয়ে পড়া গেল--আমি চললাম বল্পমধারীদের পিছু পিষ্ু। 

১০৪. ] হানা 



সংখ্যায় ওর দশ জন _ পূর্ণবয়স্ক, অপূর্ব স্বাস্থ্যের অধিকারী ; ছিপছিপে শরীর, 

একজনও লগ্থায় ছ-ফুটের কম নয়। হাত পা চালানোব সথবিধের জন্যে তার! 

ভাদের গলার কাপড খুলে বাঁ বাহুতে জডালো। ঝলমলে রঙে রাঙানে। 

ঢালগুলো এমনভাবে কাধেব উপর ফেলা যাতে পডে না ষায়। তাদের ডান- 

হাতে বল্পম, তাদের মাথার পাগডিতে উটপাখিব পালক, যেন যুদ্ধে চলেছে 

তারা? পায়ের গো'ডালিতে লোমশুদ্ধ পশুর চামডাঁ। এ ছাড়া আর কোন 

আব্রণ তাদের অঙ্গে নেই। 

সিংহের চিহ্ন দেখা যেতেই মোবানরা তা অন্তকবণ করে অগ্রসর হল। 

সাবা বাত ধরে গরুটাকে খেয়ে সিংহ এখন কোন গভীর ঝোপেব আডালে 

শুয়ে আছে। ঝোপ ঝাডেব মধ্যে এলোপাথাডি টিল মাবতে মীরতে এক সমস্ব 

সিংহের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল, বোঝা গেল টিল তার গায়ে লেগেছে। 

সিংহেব ডাক শুনে যখন তার অবস্থিতি সম্বন্ধে একটা আন্দাজ পাওয়া! গে, 

প্রচুব উৎসাহের সঙ্গে সবাই সেখানে টিল ছুঁভতে শুরু করল। কিছুক্ষণের 

মধ্যেই ঝোপের মধ্যে নডাচডার লক্ষণ দেখা দিল। হঠাৎ সিংহটা আমাদের 

থেকে একশ! গজটাক দূরে ছিটকে বেরিয়ে এল আব প্রান্তরের উপর দিয়ে 

লাফাতে লাফাতে পালাতে শুরু করল, দৌডের তালে তালে তার ভরা 
পেট ছুলছে। 

সঙ্গে সঙ্গে খুব হৈ-হল্লা করতে করতে সবাই লম্বা! লম্বা হলদে ঘাসেক্স উপর 

দিয়ে সবেগে তার পিছু ধেয়ে চলল । ভূবিভোজনের ফলে সিংহেব গতি ব্যাহত 

হল; সে আর বেশি দূর যেতে পারল না, কোণঠাসা হয়ে দাড়ালে! | 
বন্পমধ।রীর! তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ঘিরে দাভালো তাকে । এই বৃত্তের 
মাঝখানে দ্াভিয়ে সিংহ একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকাতে লাগল আর 

বল্পমধারিদের তার দিকে ধীরে ধীরে এগোতে দেখে এমনভাবে ক্রোধ প্রকাশ 

করতে লাগল যে শুনলে গায়ের রক্ত জমাট হয়ে ষায়। 

সিংহ তারচন্জি* গজ পর্যস্ত তাদের অগ্রসর হতে দিল । আমিজানি এবার 

সে আক্রমণের উদ্ভোগ করছে। মাথাটা নিচু করে সামনে প্রসারিত ছুই থাধার 
উপর নিয়ে এল, আর পেছন দিকটা সামান্ত নিচু করে পেছনের পা ছুটো বেশ 

খানিকটা সামনে নিয়ে গেল যাতে খুব গ্গোরে লাফাতে পারে আর পেছনের 
পায়ের থাবা দিয়ে দৌঁডবীরের মত মাটি আচডাতে লাগল যাতে দৌড শুরু 
করতে গেলেই পা পিছলে না ধায়। 

হাটার ১৪৫ 



সিংহটার বাকাঁনো ল্যাঁজটার দিকে আমি আমার দৃষ্টি নিবন্ধ রাখলাম, 
কারণ আমি জানি, আক্রমণের ঠিক আগে সিংহ তার ল্যাজের অগ্রভাগটা 
সজোরে মাটিতে সাপটাতে থাকে আর তৃতীয়বার সাপটানোর সঙ্গে সঙ্গেই 

অবিশ্বাস্য বেগে আক্রমণ করে বসে । 

সিংহ যে আক্রমণের উচ্যযেগ করছে মোরানদেরও তা অজানা নয়। 

সকলেব উদ্যত হাত একসঙ্গে পেছনে চলে গেল,-উত্তেজনার আতিশয্যে 

তাদের কাধের মাংসপেলী খর-থর করে কাপতে লাগল, বল্পমের উপর সুর্যের 

আলোর ঢেউ খেলে গেল। একট! পেবেক পরধন্ত ওদের শরীরে বিধিয়ে দিলেও 

বোধহয় ওরা এখন তা অন্থুভব করতে পারবে না। 

হঠাৎ সিংহ'ল্যাজ সাপটাতে শুরু করল। এক-_ছুই--তিন! সঙ্গে সঙ্গে 

সে বৃত্বাকারে ঘুরেই মোরানদের উপর বাপিয়ে পডল। মুহূর্তমধ্যে 
গোটাছয়েক বল্পম সবেগে তার উপর ধাবিত হল। একটা বল্পম তার কাধে 

বিদ্ধ হয়েছিল, মুহূর্তপরেই দেখা গেল, কাধের চামড়া ভেদ করে অপর দিকের 

চামড়ায় আটকে বল্পমের মুখট1] ভেঙে গেছে । সিংহের আক্রমণের বেগ কিন্ত 

এতেও একটুও ব্যাহত হল না,_-তার গতিপথে ছিল এক তরুণ শিকারী, 

এই তার জীবনের গ্রথম শিকার অভিযান | একটুও ঘাবড়ালো৷ না সে, আক্রমণ 
প্রতিহত কর।র জন্তে ঢালটা সামনে ধরল আর শরীরটা একটু পেছন দিকে 

বেঁকিয়ে নিল যাতে বল্পম নিক্ষেপের সময় তার সমস্ত শরীরের ওজন বল্লমটার 

উপর পড়ে। ছেলেটিকে লক্ষ্য করে লাফিয়ে উঠল পিংহ। থাবার এক 

তআুঘাতে এমন অবলীলাক্রমে তার ঢালটা ছিটকে ফেলে দিল, যেন সেটা 

পিসবোর্ডের তৈরি । তারপর পেছনের পায়ে ভর করে সামনের থাবা বাড়িয়ে 

চেষ্টা করল ছেলেটিকে কাছে টেনে নিতে। 

ছেলেটির বল্পম তার বুকে প্রায় ছু-ফুট বসে গেল। মারাত্মকভাবে আহত 

হয়ে সিংহ ছেলেটির উপর লাফিয়ে পড়ল,-তার পেছনের পায়ের থাবা তার 

পেটের উপর শক্ত করে চেপে রাখল আর সেইসঙ্গে দাত দিয়ে তার কাধ 

কাঁষডে ধরল । 

অত বড় সিংহটার ভার সামলাতে না পেরে তরুণ যোদ্ধা পড়ে গেল আর 

সঙ্গে লে যোরানর1 সকলে একযোগে মুমুযু সিংহটার উপর পড়ল। এত কাছ 
থেকে আর বল্পম ব্যবহার করা সম্ভব নয়, তাই তার! তখন তাদের দ্ব-মুখো 

'পি্ি'বার করল-_-সিমি হল প্রায় দু-ফুট লম্বা বেশ ভারি ছোরা | নিজেদের 

১০৬ হাশর 



মধ্যে ধাকাধাককি করতে-করতে ওর। উন্মতের মত সিংহের মাথায় আঘাতের পর 

আঘাত করে চলল । কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সিংহের মাথাটা! টুকরো-টুকরো 
ইয়ে গেল, আর একজনের এক প্রচণ্ড আঘাতে সিংহের মাথার খুঁলিটা 

একেবারে খুলে গেল,_যর্দিও অবশ্ত আমার যথেষ্ট সন্দেহ, আদৌ সিংহট] 
তখনো পর্যন্ত জীবিত ছিল কি ন1। 

এই লডাইয়েব সময় একটিবারও আমি বন্দুক ব্যবগ্ারেব স্থযৌগ পাইনি, 
এমন অবস্থায় বন্দুক ব্যবহার কব! অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ মোরানর? 

যেভাবে সিংহকে ঘিরে ফেলেছিল তাতে গুলি চালাতে গেলে কারুর মা কারুর 

গায়ে তা লেগে যাওয়ার গুচুর সম্ভাবনা । 

আহত ছেলেটিকে পরীক্ষা করে দেখঙ্লাম। অত গুরুর্তর আঘাত সে 

পেয়েছে, অথচ সেদিকে তার কিছুমাত্র গ্রাহা নেই। ছুচ আর সুতো দিয়ে 

আমি তাকে সেলাই করে দিলাম, কিন্তু তাতেও সে একটুও ব্যথা অনুভব করল 

না-যেন আহি আদর করে তার পিঠ চাবডে দিচ্ছি। 

বল্পমের থোচায় সিংহের চামডা এমন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে যে ম্মারক 

হিসেবে সেটার আর কোন মৃলাই নেই। হলদে লোম নোংরায় আর রক্তে 
মাখামাখি; সিংহের রাজমহিমার আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই । 

মানিয়াওয়ায় (গ্রামে) ফিরে আহত ছেলেটিকে প্রথমে প্রচুর পরিমাণে 
গোমাংস, আর তারপরে জোলাপ হিসেবে গরুর রক্ত খাওয়ানো হল যাতে 

আবার তার পেটে খাওয়ার জায়গা হয়। আরও কয়েকজন মোরান আহত 

হয়েছিল, কিস্ত ঘা যাতে বিষিয়ে যেতে না পারে তার জন্ঠে কোন ব্যবস্থাই 

তার! করল না-_ক্গতগুলো কেবল জল দিয়ে ধুয়েই ক্ষান্ত হল। পরবর্তীকালে 
কোন-কোন মাসাই সমাজে দেখেছিলাম “অলকিলোরাইট' নামে একটা 

গাছের ছাল ভিজিয়ে ক্ষতে লাগাতে--তার রঙটা পটাশ পার্মাঙ্গানেটের মত । 

এতে বোধহয় ঘা বিষিয়ে ওঠে না, তাডাতাডি সেরে যায়। 

আশা করি সেরে উঠেছিল ছেলেটি । সেদিনের শিকারের সেরা সম্মান ষে 
তারই প্রাপ্য হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

মাসাইদের মতে মানুষের সবচেয়ে বড় বীরত্বের কাজ হল সিংহের ল্যাজ ধরে 

টেনে রাখা, যাতে অন্তান্ত মোরানর! বল্পম আর সিমি নিয়ে তাকে ঘিরে ফেলতে 

পারে। এই ছুঃসাহসিক কাজে যে চারবার' কৃতকার্ধ হয় তার উপাধি হম 

মেলোম্বুকি, তাক উপরে সে সার্টীরের আননও পায়। আরও একটা অলিখিত 
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আইন হল, এই সম্মান যে পেয়েছে সর্বদাই তাকে যেকোন জীবিত প্রাণীর 
সঙ্গে লডাইয়ের জন্যে প্রন্তত থাকতে হবে। হাজারে দু-জনও এ সম্মানের 

অর্ধিকারী হতে পারে কি না সন্দেহ। 

মাসাইদের দেশে সিংহ-শিকারেব সময অনেকবারই এমন ল্যাজ টানা আমি 
দেখেছি । এ থেকে যে কোন মানুষ কখনে! জীবন্ত ফিরে আসতে পারে, এটাই 
আমার কাছে এ% পবম বিশ্ময় বলে মনে হয়। একটা খিকারের কথা আমার 

' বিশেষ করে মনে পণ্ডে ঘাতে প্রায় পঞ্চ/শ জন বললমধারী যোগ দিয়েছিল | ছুটে! 

সিংহ আর একটা সিংহীব তার] পিছু নিয়েছিল । একট। ঘন ঝেপের আডালে 

তার। আশ্রয় নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মাস|ইবা তাদের পথ বন্ধ করে দেয়। তখন 

তারা পিছু হঠে একট। শুকনে৷ ঝরনার গর্ভে একট! ছোট ঝোপের মধ্যে প্রবেশ 

করল। তাডাঁ-খাওয়! সিংহ সর্বদাই এমনি ডালপালা আভডাল-দেওয়' 

শুকনো ঝরনার গর্ভে আত্মগোপনের চেষ্টা করে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই 

মোরানর! সেই ঝেপট। ঘিরে ফেলে সিংহদের দিকে অগ্রসর হল। 

যুধ্যমান বীবেরা যতই সিংহটাকে ঘিরে তার নিকটবর্তা হতে লাগল, ততই 
সিংহেরা স্বৌপঝাডের আডাল থেকে গর্জন করতে লাগল। তারপরেই 
একেবারে হঠাৎ, কিছুমাত্র আভান ন] দিয়েই সবচেয়ে বড সিংহটা মুক্তিলাভের 
আশায় ওখান থেকে ছিটকে বেরিযে এল । ঝবনার গর্ভ থেকে ল্যাজ নিচু কৰে 

লাফাতে লাফাতে এভাবে বেরিয়ে আদা-_-সে এক অপূর্ব দৃশ্ঠ। এসেই সে 
সরাসরি দু'জন মোরানক্কে আক্রমণ করে বসঙ্গ, আর তারা তার আক্রমণ 

প্রতিহত করার জন্তে বরম উচিয়ে ধরল। সিংহটার কিন্তু লড়াইয়ের ইচ্ছে নয়, 
সে চাষ পালাতে । প্রচণ্ড এক লাফে সে এদের দুজনের মাথার উপর দিয়ে 

চলে গেল,_-তার শরীরের ধাক্কায় একজন পাক খেয়ে পডল। 

অন্ত সব মোরানর1 জিভে শব; করে বিরক্তি প্রকাশ করল, বললমধারী ছু-জন 

এভাবে সিংহকে পালাতে দেবার জন্যে, আর সিংহ লড়াই করতে রাজি না 

হওয়ায়। অনেকবার লক্ষ্য করেছি, অপূর্ব কেশরের অধিকারী সিংহের পর্যস্ত 
লড়াইয়ের ব্যাপারে পিংহী বা সিংহশাবকের চেয়ে কম উৎসাহ দেখা যায়| 

হাতি সম্বন্ধেও বল! যায়ঃ চমৎকার দ্রীতের অধিকারী হাতির মধ্যেও লড়াইয়ের 
বাসনা প্রারই দেখা গেছে হস্তিনী বা হস্তিশাবকের চেয়ে কম। আমার ধারণা, 

বয়সের রসের শু সঙ্গে বিবেচনাবোধটা জাগ্রত হয়। এমনও আমার মনে হয়েছে 

যোঁ্নেক সময়েই সিংহ মোরানদের দেখে বুঝতে পারে কে বেশি অভিজ আর 
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কে কম অভিজ্ঞ; বেছে বেছে তারা অনভিজ্ঞ অল্লবয়স্কদের আক্রমণ করে বসে। 

অবশ্ঠ আমার এ ধারণ! কাল্ননিকও হতে পারে ; আবার এমনও হতে পারে সে 

অনভিজ্ঞ শিকারীর ইতস্তত ভাব দেখে তারা তাকে অপটু আন্দাজ করে বসে। 
ক্রমেই মোরানরা ঝেপটাকে ঘিবে এগিয়ে চলেছে; তাদের মধ্যে ঠেলাঠেলি 

পড়ে গেছে,_কে প্রথম আঘাতটা হানবে । বাকি সিংহছুটোকে দেখা যাচ্ছে 

স্পষ্ট,_কাধে কীধ লাগিয়ে দাড়িয়ে আছে আর ক্রুদ্ধ গর্জন করে চলেছে। 

সিংহদের দশ গজের মধ্যে এসে মোরানরা ওদের লক্ষ্য করে বল্পম ছোড়া শুরু 
করল। একটা বল্লম গিয়ে সিংহীটাব উরুতে লাগতেই সে ব্রেণধে যন্ত্রণায় 

বিকট চিৎকার করে বেরিয়ে এল। মুহূর্তের জন্তে সে পেছনের দু-পায়ে ভর 
করে দাডালো, পরমুহূর্তেই চাব পায়ে পডে তাব গায়ে বেঁধ। বল্লমটা কামড়াতে 

চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে আব একজন মোবান তার বললমটণ সিংহাট|র গায়ে 

ছুডে ধিষেই এগিয়ে গিঝে তাব ল্যাজেব গোটা! ধরে টান ধিল। ল্যাজের 

লোমশ আগাটা ওরা কনে ধবে না, কাপ্ণ ওবা জানে যে সিংহ ইচ্ছে করলে 

তার ল্যাজ বন্দুকের নলেব মতই শক্ত করতে পাবে, স্থুতবাং আগায় ধরলে 

এক ঝাপটাতেই সে ছিটকে পডবে। 

সঙ্গে সঙ্গে সেই মোবানের সঙ্গীরাও তেডে এসে সিমির আঘাতে আঘাতে 
তাকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। এহেন অবস্থায মোখনবা যেন উন্মত্তের 

মত হয়ে ওঠে, অঙ্কের মত কেবল আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে, কোন 

অভিব্যক্তির চিহ্ন পধন্ত তাদের মুখে দেখা যায় না। কোণ শৃঙ্খল! নেই, সবাই 

চাষ সে নিজের হাতে সিংহীটাকে হত্যা করবে | সিংহী তার পেছনের ছু-পায়ে 

সজোরে মাটি অ.চডাচ্ছে অ ক্রমণ করবার উদ্দেশে, আর যে মে|রান তার ল্যাজ 

ধরেছে সে তাকে টেনে রেখেছে । হঠাৎ সিংহী পেছনের পায়ে ভর করে 

চু হয়ে উঠল আর ডাইনে বীয়ে এলোমেলে|ভাবে থাব। চালাতে লাগল। 

কতবার মোরানরা তার থাবাম্ব আহত হল, কিন্তু তবুও তার! কিছুমাত্র 

নিরুৎংসাহ হল না। পরে তাদের মুখে শুনেছিলাম, উত্তেজনার অতিশষ্যে 

তখনকার মত তাদের যন্ত্রণাবোধ একেবারেই থাকে না। সিংহের অবস্থাও 

মনে হয় একই রকম। ফলে ছু-পক্ষের এই লাই চলতে থাকে যতক্ষণ না 

এক পক্ষ রক্তহীন হয়ে ভূমি আশ্রয় করে। 

ধীপ্নে ধীরে সিংহী ভূতলশায়ী হল। পরক্ষণেই কেখল সিমির ঝলসানেঠ! 

ছাডা আর কিছু দেখা গেল না,-"ক্ষিঞ্ক মোরানের দল অন্ধের মত সিংহীর খ।খার 
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" আঘাতের পয় আঘাত করে চলল | , যখন তারা ক্ষান্ত হল, দিবহীর মাথা! তখন 
ণবিচ্ণ হয়ে গেছে- প্রায় ' ইপগাটা-বারো বন্পম তার শরীরে গেঁথে রয়েছে-_, 
একটা রক্তাক্ত পিন-কুশন বলে মনে হচ্ছে তাকে । 

ঝোপটখর অপর প্রান্ত থেকে হৈ-চএর শব্ধ শুনে বুঝতে পারলাম, 
আন্র-এক দল বল্লমধারী সেখানে অপর সিংহটাকে আক্রমণ রূরে বসেছে। 

একজন স্মরান তার ঢ1লটা টিটকিরির ভঙ্গিতে তুলে ধরতেই সিংহটা ঢালটার 
উপর লাফিয়ে পডে তাকে ভূতলশায়ী করল। সেই অবস্থাতেই সে চেষ্টা 
করল বল্পমটা পিংহের গায়ে গেথে দিতে, কিন্তু বুথাই সে চেষ্টা। 
ইতিমধ্যে সিংহ তার অনাবৃত কাধে দীত বপিয়েছে। চিৎকার করে 
মোরানদের বললাম সরে গিয়ে আমায় গুলি করবার সযোগ দিতে, কিন্তু 
যুধ্যমান বীরদের বিকট চিৎকার আর ভূপতিত মোরানের উপর ঝীপিয়ে-পড়া 
সিংহের গর্জনে সে কথা কোখায় হারিয়ে গেল । ছুটো বল্পম সিংহের গায়ে এসে 

গেঁথেছে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে মোরানরা তাদের লিমি নিয়ে ক্রু সিংহটার 
উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। 

মরার আগে সিংহ আততায়ী মোরানদের একজনকে মারাত্মকভাবে জখম 

করেছে, আর অপর যে যোদ্ধা তার ঢালের নিচে পড়ে গিয়েছিল তার কাধ 
ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। আহতদের যা শুশ্রধা করবার তা করল[ম। 

দু-জনেরই দেহে থাবার আর কামডের গভীর ক্ষত, নেসব জায়গা দিয়ে গ্রচুর 
রক্তক্ষরণ হচ্ছে । একজনের ঘ1 যখন সেলাই করে দিচ্ছি, পরম নিধিকারভাবে 
সে এঁ ভয়ঙ্কর পিংহ্গুলোর দিকে তাকিয়ে রইল আর জিভ দিয়ে ঘৃণাস্থচক 
শব করল-_গ্রথম সিংহট1 পালিয়ে যেতে ওর] যেমন কাজ করেছিল তেমনি। 
ওর ভাবট। যেন, “ধেত্বেরি, বিশ্রী ব্যাপার একটা |” অথচ অগ্রূপ অবস্থায় 
যেকোন শ্বেতাঙ্গ যন্ত্রণায় পাগলের মত হয়ে উঠত। 

একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে মিহের দাঁতে কখনো কারুর হাড় ডেঙেছে 
এমন কথা শুনি নি--যত আঘাত সব মাংসের উপর দিয়েই গেছে । এর কারণ 

বোধহয় এই যে সিংহের লম্বা ধারালো দাতের সারির মধ্যে দূরত্ব এত বেশি 
যে ঠিক হাড়ের উপরটাতেই চেপে বসতে পারে না। অথচ সিংহ যখন কোন 
মান্থুষের ঘাড় কামড়ে ধরে, গ্রায়ই দেখা গেছে তার উপরের দাত আর নিচের 
বত মিশে গেছে, একটা ক্ষত দিয়ে ওষুধ ঢেলে দেখা গেছে তা অপরটা! দিয়ে 
গি। 

যে র্ 5 
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বল্পমধারীরা! বলে সিংহের সবচেয়ে মারাত্মক অন্থ তার দাত বা তার থাবা 

নয়, সে হল তার সামনের দু-পায়ের মাঝখানে দু-ইঞ্চি পরিমাণ একটা করে 

বাড়তি থাবা, মানুষের হাতের বুডো* আঙুলের সঙ্গে বরং তার কিছুটা সাদৃস্ত। 
এই থাবাছুটো! বাঁকানো, আর অত্যন্ত ধারালো । এগুলো সাধারণত তার 

থাবার মধ্যে ভাজ করা অবস্থায় থাকে বলে সহজে চোখে পড়ে না। কিন্তু সিংহ 

ইচ্ছে করলে এই থাবাকে প্রসারিত করে প্রায় একেবাবে দিবে করে তুলতে 
পারে। সাজ্ঘাতিক শক্তি সিংহেব এই লুকোনো থাবায় ; এই ভয়ঙ্কর থাধার 
এক আঘাতে সিংহ মানুষের পেট চিবে ফেলতে পারে। 

ঝরনায় ভেসে আসা লোহার টুকবো দিয়ে স্থানীয় কামাররা মাসাইদের 
বল্পম তৈরি করে। খাদ মেশানোব কাজ এ কামাবদের ভাল করে জানা না 

থাকায় নবম থেকে যাগ বল্পমগুলো, হাটতে চাপ দিয়ে সহজেই বাকানো যায়। 

কিন্তু তা সত্বেও ওদের নিপুণ হাতে ছোডা এই বল্লমই কখনো! কথনে। শিকারের 

দেহ ভেদ করে চলে যেতে দেখ! গেছে। শিকাবেব ভাভে লাগলে বজ্পমের 

আগাট] একেবারে বেঁকে যায়,_শ্রিকারী তা সোজ1 করে না গ্রামে না ফেরা 

পর্বস্ত, কারণ এই বেঁকে যাওয়াই হল তার শিকাবের গ্রকুষ্ট প্রমাণ, তাই এর 

মূল্য তখন অনেক। 

রিজার্ভে থাকার সময়ে মাসাইদের এভাবে চিতাব।ঘ শিকাবও আমি প্রত্যক্ষ 

করেছি । আমার মতে সিংহ-শিকাবেব থেকেও চিতাবাঘ শিকারে দ্ৃতিত্ব 

বেশি। চিতাবাঘের ওজন আভাই মণের বেশি বড একটা হয় ন1 সত্যি, কিন্তু 

পিংহের চেয়ে অনেক বেশি চটপটে, অণেক বেশি হিবম্র সে। চিতাব।ঘ অত্যন্ত 

চতুর প্রাণী- চুপচাপ ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে যতক্ষণ না কেউ একেবারে ওদের 

সামনে এসে পড়ছে; আর সঙ্গে সঙ্গে তাবা প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করে বসে। 

তাছাডা সিংহ যেমন ফাকায় থাকতে ভালবাসে চিতাবাঘের বেলায় তা নম্,--- 

সে ভালবাসে গুহার মধ্যে কিংবা অন্ত কোন অন্ধকার অঞ্চলে থাকতে। 

ঝোপ ঝাডের মধ্যে গুড়ি মেরে চিতাবাঘ শিকারের মধ্যে সমূহ বিপদের 
সমস্ভাখনা | 

একবার আমি তিনঞ্রন বলমধারীর সঙ্গে গিয়েছিলাম,_তারা একটা 
চিতাখাঘের পিছু নিয়েছিল,_-চিতাবাঘটা তাদের ছাগল নষ্ট করছিল। 

সিংহের মত মহৎ স্বভাব চিতাবাঘের নয়, _হত্যার উল্লাসেই হত্যা কর! 

তার ম্বভাব। কত ছাগলই বে মেরে ফেলে রেখে গেছে,--তাদের খাবার 
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কোন চেষ্টাই সে করে নি। অনেকক্ষণ পিছু নেবার পর শেষ 'পর্যস্ত মোরানরা 

তার সন্ধান পেল,__্টচু উচু থাসের মধ্যে একটা! মন্কীর্ণ 'জায়গায় সে রয়েছে। 
সিংহ হলে দু-একটা! টিল খেয়েই বেরিয়ে পড়ত, এবং কিছু না হোক গর-গর 

আওয়াজ করে তার আড্ডার সন্ধান দিয়ে দিত, কিন্তু চিতাবাঘ বড় চালাক; 

একবস্তা পাথর ছুডেও তার কাছ থেকে কোন সাড়াই মিলল,না। ছুঃখের 

বিষয় আমার কুকুরগুলো! সঙ্গে ছিল না; তাই চিতাবাঘটাকে বের করে আনা 

ছাড়। আর কোন উপায় রইল না। 

বল্পমধারী মাত্র তিনজন হওয়ায় আমার বন্বুক ব্যবহারে বিশেষ বাধা 

হল না। ওদের বললাম আমার ছু-দিকে খানিকটা দুরে দাড়িয়ে থাকতে, 
কারণ আমি জনি, আক্রমণ যখন করবে প্রচগ্ডবেগেই সে তা করবে, তখন 

আর ওদের বল্পম চালানোর সময় থাকবে না। ঝীপিয়ে-পডা চিতাবাঘটাকে 

লক্ষ্য করে কোনরকমে হয়ত একটা গুলি ছেডা আমার পক্ষে সম্ভব হলেও 

হতে পারে । এখন আমি জানি যে এ কথা মনে করে আমার ওদের প্রতি 

অবিচার কর] হয়েছিল; কারণ তখনও আমার ওদের বল্পমের ক্ষমতার কথা 

জান ছিল না। ু 

কোমর পর্যন্ত উচু ঘাসের মধ্য দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে চলেছি । যোরানরা৷ 
আমার থেকে খানিকটা পেছনে পেছনে চলেছে-_তাদের ঢাল উচু করে ধরা, 
হাতে বল্পম উদ্ভত। আমর] এক ফুট এক ফুট করে অগ্রসর হচ্ছি, আর 

কেবলই থেমে চারিপিকে তাকিয়ে চিতাবাঘটার সন্ধান করছি । ঘাসজমিট! খুব 

বেশি ন। হলেও এভাবে সন্তর্পণে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত র্লাস্তিকর। 

হঠাৎ আমার ভানদিকে মাত্র গজখানেক দুরে চিতাবাঘটা ঝোপ থেকে 
বেরিয়ে পড়ল। আমায় লক্ষ্য করে এক প্রচণ্ড লাফ লাফালো সে। আমি 
রাইফেল তুলে নেবার আগেই আমার ডানদিকের মোরান তাকে বল্পমে 
গেঁথে ফেলল । মাটি থেকে লাফিয়ে উঠেছে কি না উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে বল্লমের 

ফলাটা চিতাবাঘের শরীর ভেদ করে চলে গেল। কাধ আর ঘাভের মাঝখানে 

গেঁথে তাকে মাটির সঙ্গে লটকে দিল। দেইভাবেই সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে 

গজর[তে লাগল, কিন্তু কিছুতেই সে মুক্তি পেল না। সঙ্গে সঙ্গে মোরানটা 
তার সিমি বাগিয়ে ধরে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনেক কষ্টে আমি তাকে 

বাধা দিয়ে এক গুলিতে চিতাটাকে মেরে ফেললাম, সুন্দর চামড়াটা আর 

ক্ষতন্বিক্ষত হল ন1। 
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বর্ম ছোডার সম মি াভায় বন্দুক ছোডার সময় যেভাবে দাড়াতে 

রাখবার জন্যে বা পা-টা একটু সামনের 
মর িজজনট1। বলমের উপর গিয়ে পডে। ছিটকে 

যাবার সময় বল্পমট] যেন কেঁগে ওঠে। একটু । বেশিরভাগ বল্পমেরই ছু-দিকে 
একটু করে খাঁজ থাকে, তাঁর, ফর হয়ত বল্লমটা ঘুরতে থাকে একটু, 

রাইফেলের গুলির মত কতকটা। ঝুঁড়ি গর দুর পযন্ত মোরানের লক্ষ্য হয় 
অব্যর্থ”_কোন চলমান জন্তকে ছুডে স্মারহলও ব্যর্থ হয় না। 

তিন মাপ পে আমি নাইবোবির পথ ধরলাম--ছুটো। গরুধ গাড়ি সিংহের 

»মডায় ভরে। নব্বই ধিনে অগ্টাশিটা সিংহ আর দশট। চিতাবাঘ আমি 

মেবেছি,এ একটা রেকর্ড, আমার মনে হয় না যার কেউ দমান ধরতে 

পেবেছে, এখং আমি সমস্ত মনপ্রণ দিয়ে আশা কবি, কখনও সমান ধবতে 

পাববে। এক হন্দরী একট] ড্রাম স্থানীয় অধিধাসীরা পিংভের চধিতে ভরে 

ফেলেছে । আমিও একটা বস্ত। সিংহেব এক বিশেষ ধরনের হাড়ে ভরে 

শিখেছি। এই বাকানো হাডগুলে। হয় চার ইঞ্চি পর্যপ্ত এবং বিঙিন্ন আকৃতির ; 

এগুলো থাকে কাধের সর্বশেষ মাংসপেশীহ্ন শিঠেঃ সিংহদেহের্ অন্ত কোথাও 

এমন ভাড থাকে না। মনেহয় এর কাজ হল পদ্ব। লহ্ব! লাফ দেয়ার সময় 

আঘাত নিবারণ করাঁ। কোন ফোন দেশে এ গাচ্দেপর গ্রচুণ চাহিদা, সোনায় 

মুছে এ দিযে অলঙ্কার প্রপ্তত হয। 

অতগুলে| সিংহের মধ্যে মাত্র কুডিটার কেশর ছিল সত্যি চমৎকার । 

বাকিগুলো হয় পিংহী, না-হয় সিংহই বটে, তবে, ঘন ঝোপের মধ্য দিয়ে 
চলে চলে তাদের কেশরের চরম হুর্দশ! হয়েছে । কেবল যদি ম্মারক সংগ্রহের 

দিকে লক্ষ্য রাখতাম তাহগে আরও অনেক ভাল ভাল চামডা সংগ্রহ করতে 

পারতাম ; কিন্তু আমার প্রধান কাজ ছিল গো-খাদক পশু বধ করা, এবং প্রায়ই 

দেখতাম, এদের কেশর অতি অকিঞ্চিংকর,__কারণ, হয তারা বুদ্ধ, কিংবা পঙ্গু, 

_এবং হয়ত এই কারণেই তার তাদের স্ব।ভাবিক শিকার ছেডে গরু মোষ 

মারতে বাধ্য হয়। 
আমি চলে যাচ্ছি শুনে মাসাইর! অত্যন্ত বিষঞ্জ বোধ করল । মাতব্বরর! 

একএ হয়ে অনেক শলা-পরামর্শের পর একটা! প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এল। 

ওরা জানে আমায় দিয়ে কাজ হবে, তাই ওর আমায় শিকার বিভাগ থেকে 

কিনে নিতে চাইল । অনেক আলোচনার পর ওরা আমার দাম ধবেছে 
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পাচশো গরু। তিনটি গরুতেই একটা ভাবি যায়, হৃতরাং এ 
প্রস্তাবে আমি প্রচুর গর্ব বোধ করলাম। 

এন িডিডা শিকারীর জীবন ও স্ৃত্যু 

এর পবের কয়েকট। খঙ্র আমার ব্রা. অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । নাইবোবি 
হচ্ছে হিংশ্ব জন্ত শিকারেব কেন্ত্রস্থ।নীয়তাই যে শিকারীই আফ্রিকায় 

আসে নাইরোবিতেই এসে ওঠে । এর ফলে আমাব কখনও কাজের অভাব 

হয় নি। মুাসাই বিজাভটাকে আমি আমাব নিজস্ব শিকাবেব এলাকা 

খলে মনে করতাম । মাসাইদেব সঙ্দে আমাব সন্ভাব ছিল, আমি জাশ৬াম 

যে-কোন ম।সাইয়েব ঘগে আমি সুস্বাগত, এবং যে শিকারীকে আমি ও অঞ্চলে 

নিয়ে যাব, আফ্রিকার য| পের! শিকার ত| তাব মিলবেই | এতে আমখ পাও 

হত গচুপ। আজ তো মাপাই রিজার্ভের অসংখ্য শিকার আব অপূর্ব ম্ সিখ্হ 
শিকাবীব প্রধান আকর্ষণ । সমস্ত অঞ্চলটার উপব অনেক পথ, আব তাবু ফেলাখ 

উপযুক্ত পেবা জাগগাগুলে। সব চিত্ত হয়েছে । কিন্ত আমি যখনকার কথা 

খলছি, তখন খুব কম শ্বেতী শিকাবীগই ও অঞ্চলেব সঙ্গে পরিচয় ছিল । 

হিপড। আর আমি নাইবোখ্রি বাইবে একটা বড পুরোনো! াড়ি 
কিনেছিলাম | ব।ডিটাপ নাথ “ক্রেয়ারমণ্ট” | অপূর্ব জায়গাটা । গুবোনে পুরোনে। 

খড খভ গাঞ্থ এখানে ওখানে ছডাঁনো ১ বাগানের তলা দিয়ে একটা নদী বয়ে 

চলেছে, তাতে বাধ ধিয়ে আমগা একট! খাস! পুকুর তৈরি করে নিলাম । মৎ্স্ত- 

খক্ষকেন কাছ থেকে তালাপিয়া মাছ নিষে সেই পুকুবে ছেডে দিল(ম, এতে 

কবে আমাঁখ বাডিব থিডকির ঠিক পেছনেই মাছ ধরার ব্যবস্থা হল। সন্ধ্যার 

দিকে গায়ই দেখা যেত বন্য জন্তপা আমাদের বাগানের উপর দিয়ে যাওয়া! আদা 

কগছে। আমার সমস্ত স্মথারকগুলোও এখানে একত্র কধে সাজিয়ে রাখা সম্ভব 

হল। আমাপ একজোড! হাতির দাত ছিল যাদের প্রত্যেকটির ওজন ১৫৩ 

পাউগ্ড,_সে-ছুটে।কে বণবাব ঘরের দরজার দু-দিকে রাখলাম । মাসাইদেব 

ব্যবহারের ঢাল আব বল্লম রাখলাম অগ্নিস্থানের কাছে, আর বিশ্যে 

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রস্তর মাথা আর শিং দেয়ালে শোভা পেল। কাচ- 

বাধুনো বন্ধুকে বাক্টে বন্দুক গাখার ব্যবস্থা হল। আর পবচেঘ়ে যা সুবিধে 
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সে হল, আফ্রিকা সম্বন্ধে খর শিকার সম্বন্ধে সামার যত বই সে সমস্ত রাখবারও 

জায়গা হল। আফ্রিকা সম্বন্ধে এমন বইয়ের সংগ্রহ আমার মনে হয় না 

কেনিয়ায় আর কারো! আাছে। পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল থেকে আমার কাছে 

পুস্তক-তালিকা আসত। সন্ধ্যার দিকে কতদিন আমর! আগুনের সামনে বসে 
কাটিয়েছি, হিলডা তার সেলাই নিয়ে আর আমি কোন একটা বই হাতে 

কবে। পুরোনে! দ্রিনেব বড-বড শিকার্রিধেব আব অভিযাত্রিদদের কথা পডতাম 

_সেলাপ, স্পীক, স্যার স্যামুয়েল বেকাব, স্ট্যানলি, লিভি-স্টোন প্রমুখ 
ব্যক্তিধেপ ছুংসাহপিক কার্ধকলাপেব বিবরণ। এ কথা মনে করে ভাল লাগত 

যে আমিও আমার সাধ্যমত এইসব মহৎ ব্যক্তিদেব পধাঙ্ক অনুসরণ করে 

চলেছি । 

ছ-টি ছেলেমেয়ে আমাদের__চাব ছেলে আব দুহ মেয়ে । ওদের সংখ্যা- 

বিণ সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে আমাব সঙ্গে সাফারিতে যাওযা ক্রমেই হিলডার 

পক্ষে শক্ত হযে উঠছে । অবশ্ত কোন শিকারী সঙ্গে থাকলে তো এমনিতেও 

তখন হিপভার আমাব মঙ্গে যাওয়া সম্ভব হত ন1। বে, প্রায়ই আমি 

ছেলেধেব আখ কিরাকাঙ্গানোর সর্পগে জঙ্গণের মধ্যে টুকতাম, নিছক জঙ্গলে 

ঘোবাব আনন্দেই । শিকাবেব প্রকৃত আনন্দ হল এইখানেই । নিদিষ্ট সমম্ষের 

মধে; শিকার জোগাড কর] ব! লাইসেন্সে য৩ জগ্ত মারার অধিকার দেওয়! 

হয়েছে অনর্থক মেবে মেবে তা পূর্ণ করা__এসব ভাবনা শেই ১ ঘুগে ঘুবে নতুন 

নতুণ জায়গা! আবিফান কর! যেখানে শিকার অপধাপ্ত, কখণে। না এমন কোন 

পাহাড বা উপত্যকাব সন্ধান পাওয়া,--আগে সেখানে হয়ত কোন শ্বেতাঙ্গেণ 

প1 পডেশি। আশ্চর্য, হিলভার কিন্তু শিকারের ব্যাপাবে বিশেষ উৎসাহ 

ছিল না। ছোটখাট মানুষটি সে, ভারি রাইফেলেব ধাকা সামলানে। তার 
পক্ষে +ঠিন ; তবে, হালকা বন্দুক নিযে উড়ন্ত পাখি শিকাবের ব্যাপারে যে তার 
হত আছে এমন গ্রমাণ পেয়েছি । যাই হোক, শিকারেব ব্যাপারে তার, 
কখনই বিশেষ উৎপাহ ছিল না, এবং তা যে ছিল ন। এজন্যে আমার কোন 

দুঃখ নেই। তবে, শিকারের সময় অনেকবার হিলডার অভাব অম্ভুভব 

কবেছি। ছেলেপুলেরা আসতে শ্তক করার আগে আমর] প্রায়ই একসঙ্গে 

কাটাতাম ;_-ভবিষ্ততের ব্যবস্থা করা, পরবর্তী সাফারির চিন্তা করা, কিংবা 
ছেলেগুলেরা যেমন উৎসাহের সঙ্গে পিকনিকের ব্যবস্থা করে তেমনি উৎসাহে 

নিবিভ বনের মধ্যে বেড়াতে যাবার মতলব করতাম। এখন কিন্তু হিলভার 
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আর এসব চিন্তার সময় নেই, ছেলেপুলেদের নিয়েই সে ব্/স্ত,_ ছেলেপুলে মানুষ 
করা ষে এমন একটা সমস্যা, এ আমার আগে জানা ছিল না। আমার তে। 

মনে হয় না আম|কে মান্নুষ করতে আমার বাবা মাকে বিশেষ বেগ পেতে 

ইয়েছিল। হিলডার আর আমার জীবনের ধার] ছুটে! বিভিন্ন পথ ধরে 

চলেছে,_সে থাকে ছেলেপুলেদের নিয়ে গৃহস্থালার কাজে*আর আমি ঘুরি 

বনে জঙ্গলে শিকারিদের সর্দে । আমাদের মধ্যে দেখ। সাক্ষাতও আজঞ।ল হয় 

না বড-একটা। আমি বুঝি হিপড।র প্রাথমিক কর্তব্য হল ছেলে মানুয করা, 

কিন্ত তাহলেও শিকারিদের সঙ্গে ঘুবে ঘুরে ক্লান্তি আসে বৈকি মাগষের | 

যাই হোক, এরও অবশ্তঠ আমি একটা মীমাংসা করে নিয়েছিলাম। 

শিকারিদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে যখন ক্লান্ত হযে পড়ি, একাই বেরিয়ে পড়ি তখন, 

বিশেষ করে হ।তির দাত সংগ্রহের নেশায় । ও অঞ্চলে হাতি মারাপ ব্যাপাবে 

বিশেষ বাধা-নিষেধ তখন ছিল পা, সেই সুযোগ আমি পূর্ণভাবে গ্রহণ ক্রপাম। 

হাতি শিকার ছিল প্রচুর পা্েব ব্যাপার এক পাউগু হাতির দাতেখ দাম 
তখন ছিল চব্বিশ শিলিং_অথাঁৎ একজোডা ভাল দাতের দাখ হ৩ ১৫০ 

পাউণ্ডের মত। অভিজ্ঞ শিকাঁপীর পক্ষে এক গুলিতে একট] করে হাতি মারতে 

পারা উচিত; এবং ৪৫০-এব ২ নং গুলির দাম মাত্র দেভ শিলিং। 

একখার হাতি শিকারের এক লম্ব! সাফারি থেকে নাইগোবিতে ফিণছি। 

প্রচুর শিকার মিলেছে-অসংখ্য দাত নিয়ে ফিরছি। কুলির! যেমন তেমন 
করে দাতগুলে। গাড়িতে তুলে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। নাইরোবি স্টেশনে 

*নমে ভাবন! হল, কিভাবে এগুলো বাড়িতে নিয়ে [াব। তখনকার দিনে 

ট্যাক্সি ছিল না, ছিল কেখল হাতে-টান1 রিক্সা । স্টেশনে যত রিক্সা ছিণ 

সব-কটা ভাডা করলাম, হাতির দ্াতে সেগুলো ভর্তি করে নিজে চললাম সেই 

শোভাযাত্রার পুরোভাগে | রিষক্মাটার ছু-ধিকে সবচেয়ে বড় দীতছুটে! বেঁধে 

নিয়ে এগিয়ে চলেছি প্রধান সডক দিয়ে। তখনকার দিনে গাডি ঘেডার 

চল ছিল না,মোটপগাঁড়ি তো কেউ চোখেই দেখেনি বলতে গেলে । শোভাযা তর! 

দেখতে মান্য জন ঘর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ; কেউ রাস্তার ধ|রে দাঁড়িয়ে 

দাত গুনছে, কেউ বা আন্দাজ করছে কত তাদের ওজন হতে পারে । এমন 

ব্যাপার ওরা কেউ ইতিপূর্বে দেখেছে কি না সন্দেহ । বলতে কি, গ্রচুর গব 

বোধ করলাম । 

হঠাৎ দেখি, আমাদের পাচ বছরের মেয়ে ডোরীনকে নিয়ে হিলড। একট! 
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রিপা করে আমাদের দিকে আলছে। ইতিমধ্যে আমাব খুব লম্বা দাড়ি 

গজিয়েছে পরার কোমর পর্যন্ত লঙ্ব। সে দডি। ফলে হিলডা আমায় দেখে 

চিনতে পারল না। ওদের দিকে তাকিয়ে আমি হেসে উঠলাম। হঠাৎ ছোট্ট 

ডোবীন চেঁচিয়ে উঠল, "মা, মা, এ যে বাবা 1, 

আমার ধিকে একবার তাকিষে নিয়ে হিলড| তাকে থামাবার চেষ্টা করল। 

বললে, “না রে বাছা, স্মাবক-চিহ্ন নিয়ে এলেই যে বাবা হতে হবে এমন ফোন 

কথা নেই। তার চেহারা! ভুলে গেছিস তুই; দেখছিস না, এ লোকটার যে 
দাড়ি আছে! 

থাকগে দাড়ি! টেঁচিয়ে উঠল ডেোরীন, “বাব, নিশ্চয় বাবা!” আমি 

আব থাকতে পানলাম না, হাসিতে ফেটে পডলাম। এক মুহূর্ত আমার দিকে 

'তাকিষে থেকে হিলড। রিক্সা থেকে নেমে চেঁচিষে উঠল “ও জন, জন |” 

শ্বেতা শিকারী হিসেবে আমার দ্রিনকাল 'ভালই চলছিল। হাতির দাত 

বিক্রির টাকা, আব ক্কচিৎ কখনে। কোন ধনী শিকাবীর দেওয়া কোন বস্ত-_-এই 
যেমন একটা দামি রাইফেল বা! কোন বহ্মূল্য তাবুব সরপ্রাম ইত্যার্দি, এইসব 
নিয়ে আমার আয় তখন ওখানকার গভনবের চেয়ে কম নয়। কোন বিশিষ্ট 

রাজপুরুষ শিক।রে এলে প্রাই আমার ডাক পণ্ডত ওকে শিকারে মিয়ে যাবার 

জন্যে। একবার এক আমেরিকান দম্পতিকে নিয়ে শিকারে গিয়েছি) হঠাৎ 

এক বানার মাগফৎ জরুবি খবর এল, “প্রিন্স অব. ওয়েলন্ শিকারের জন্যে 

আসছেন, সেবা শ্বেতাঙ্গ শিকার্ধী হিসেবে তোমাকে নির্বাচন কৰা হয়েছে। পত্র- 

পাঠ নাইবোরিতে ফিরে এস ।: 

চিঠিট। শিকারিদের দেখাতে তরুণ আমেরিকান তো একেবারে ফেটে 

পডল। চিতকার করে বললে, “কে প্রিন্স অব ওয়েলস? আমার টাক! 

কি টাকা নয় নাকি? আপনি আমদের শিকাপ্রে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছেন, 

এখন কি সে কথার খেলাপ করতে চান ?” 

দেখলাম, সে অন্যায় কিছু বলে নি। নাইরোবিতে খবর পাঠিয়ে দিলাম 
যে যে কাজে আমি রয়েছি তা ছেডে যাঁওযা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব । 

প্রিন্সকে শিকারে নিয়ে যাবার মহা সম্মান তাই অন্য এক শিকারীর উপর পডল | 

সেও এক অত্যপ্ত নিপুণ শিকারী, যথে্ নিপুণত।র সঙ্গেই সে তার কর্তব্য 
করেছিল। আমার কিন্তু খুব মজা লেগেছিপ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আমেরিকানটিন 
কথায়, “কে প্রিন্স অর ওয়েল্স্? 
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যাই হোক, প্রিক্গকে শিকারে নিয়ে যেতে না পারলেও এ কথা জেনে তৃপ্তি 
পেলাম যে আমাকেই এ কাজের সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে করা হয়েছিল। 
এর অর্থ এই যে বিশেষজ্ঞদের মতে শ্বেতাঙ্গ শিকারিদের মধ্যে আর্মি শর্স্থান 
অধিকার করেছি। যখন আমাদের বিয়ে হয়, হিলডা আর আমি ভাবতাম যে 

শ্বেতাঙ্গ শিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেই আর আমাদের কোন আধিক 

অশ্বাচ্ছ্যন্দ্য থাকবে না, কারণ কেনিয়ায় তখন শ্বেতাঙ্গ শিকারীর বেতন ছিল 

অবিশ্বাস্য রকমের বেশি। আজ আমাদের সেই উচ্চকাজ্জ। পূর্ণ হয়েছে,কিস্ত এমন 
আবার সব সমস্যা এখন দেখা দ্রিচ্ছে যা আগে থেকে আন্দাজ করতে পারি নি। 

ছেলেমেয়েরা বড হয়ে উঠছে। একদিন রাতে দেখি, সদরের দরজা 

সম্তর্পণে ভেজানে! রয়েছে, আর আমার বড ছেলে গর্ডন তার বিছানায় 

নেই। বুঝলাম সে কোথায় গেছে । নিঞ্জের ছেলেবেলার কথা মনে পল, 

নিঃসন্দেহে বুঝলাম ছেলেট। হয় জাল, না-হয় ফাদ নিয়ে ঝোপে জঙ্গলে ঘুরছে। 

একটু আহত হলাম এই ভেবে যে আমার কাছে এসে উপদেশ নিয়ে গেল না, 

--যাই হোক, হয়ত নিজে থেকেই শিখতে চায় সে। 

সেদিন যখন তার ফিরে আসার সাডা পেলাম তখন অনেক রাত্রি। 

সি'ড়িতেই তার সঙ্গে দেখা। আশা করে আছি ওর শিকার দেখতে পাব, 

কিন্ত যখন দেখল।ম ওর পরনে সান্ধ্য পোশাক, আমার মনোভাব তখন সইজেই 

অন্নমান করা যায়। সে গিয়েছিল নাইরোবিতে কোন নাচেব আদরে | 

এভাবে বাজে সময় নষ্ট করার জন্তে খুব খানিকটা] ধমক দিলাম । পরদিন 
সকালে চায়ের আসরে বসে তখনও আমি সেই রাগে ফুলছি। কিন্তু কী আশ্চধ, 

হিলডা বরং ছেলেট।ন প্রতি সহাম্ুভৃতিই প্রকাশ করল। বললে, “যাই বল, 

সকলেই যে শিকারী হতে পারবে, এমন কি কোন কথা আছে ?' 

“তার মানে? কা বলতে চাও তুমি তাহলে? তোমার ছেলে বড় হয়ে 
ব/বশায়ী কোক বা চাষের কাজ শিখুক ?, 

“আমি চাই ওর যেদিকে ঝোঁক ও তাই করুক। সাধারণ আর পাচট। 

ছেলে যা করে থাকে তার জন্টে যদি তুমি ওকে ধমকাও, তাহলে ওর উপর 
ততটাই অন্যায় করা হবে যতট1 অন্া় তোমার বাবা মা তোমার উপর 

করেছিলেন ।। 

হিলডার বিচার-বুদ্ধির উপর আমার যতই শ্রদ্ধা থাক, আমি বলতে বাধ্য 
হচ্ছি যে ওর'এই অভিমত একেবারেই হাস্তকর। এ বয়সের ছেলের পক্ষে 
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স্বাস্থ্যকর ও স্বাভাবিক ব্যাপার হবে একটা ভাল কুকুর নিয়ে বন্দুক কাধে বনে 

বনে ঘোরা,_তার বদলে সেজে গুজে নাচের আসবে গিয়ে কোন মেয়ের 

সঙ্গে নাচা-_-এর মত বোকামি আর হয় না! 

তবে, ছেলেটার ব্যাপারে যে আমায় হতাশ হতে হয়েছে তা নয়। প্রায়ই 

দেখা গেছে, বনে গিয়ে হাতে-নাতে না শিখলে শিকাবের কৌশল ঠিক আয়ত্ত 

হতে চায় না । শিকারী হিসেবে প্রচুর সম্ভাবনার ইপ্দিত গর্ভনের মধ্যে ছিল। 
বড বড জন্তদের ছবি একে কত করে ওকে শিথিযেছি ঠিক কোন্ কোন্ 
জায়গ।য় গুলি করা উচিত। যখন মনে হল ওব শিক্ষ। সম্পূর্ণ হয়েছে, গেলাম 
একদিন ওকে নিয়ে হাতি শিকারে । একপাল হাঙর কাছে গিয়ে 

পৌছলাম। দেখা গেল, একটা! পুরুষ হাতি এমনভাবে স্থির দাড়িয়ে আছে, 

যেন কানে গুলি খাওয়ার জন্টে প্রস্তুত । কিন্তু কোখায় তাকে গুলি করবে, 

তা নব, গর্জন আমায় ফিস-ফিস করে জিজ্ছাসা করল, 'কোন্ জায়গায় গুলি 

করব, বাবা? ঘণ্টার পর ঘণ্টা এত মে শিক্ষা ওকে দিলাম, বৃথাই হল সধ। 

উত্তরে আমি শুধু আমার কান দেখিযে দিলাম । গুলি কর্পল গর্ডন, আব সঙ্গে 

সঙ্গে হাতিট] পডে গেল,__-পড়ার আগেই সে মবে গেছে । এ থেকে বুঝলাম 

যে শিকারে নেমে সামান্ত একট] নির্দেশে যা শেখা যায, ঘরে বসে হাজার 

উপদেশেও অনেক সময়ে তা শেখা যায় না। 

যেসব শিকারিদের সাফারিতে নিয়ে যেতে ২য় তাদের সম্বদ্ধে আমার 

ধারণ! যাই হোক, যেসব শ্বেতাঙ্গ শিকারী তাদের অথজ্ঞার চোখে দেখে, আমি 

তাদেব দলে নই, কারণ এ শিকারিদের উপরেই আমাদেব ভরণ পোষণ 

নির্ভর করে। ওদের মধ্যে কেউ আদর্শস্থানীর, কেউ ব| মন্দ; কিন্তু তা হলেও 

আমার সব সময় চেষ্টা যাতে ওদের সকলকেই খুশি করতে পারি এবং কাজটা 

থে সব দময়ে খুক্টসহজ তা নয়; আমেরিকান, ইউরোপীধান, ব্রিটিশ, প্রাচ্য 

দেশীয, সব রকমের শিকারীকে শিকারে নিজে যাবাব অভিজ্ঞতাই আমার 

হয়েছে, -সবারই বিভিন্ন আচার ব্যবহার, বিভিন্ন বাসনা কামন1। শ্বেতাঙ্গ 

শিকারীর সঙ্গে ওর সম্পর্কটা একটু অদ্ভুত। ওর বেতনহুক সে, এবং সের্দিক 

দিয়ে দেখতে গেলে অধীনস্থ কর্মচারী; তাই যে তার ভ্ুকুম তামিল করতে 

বাধ্য। কিন্তু তবুও সাফারির সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার; তার নিরাপতার জন্তে সম্পূর্ণ 

দায়ী সে। এমন কিছু য্দি শিকারী চায় যা তার মতে বুদ্ধিমানের কাজ নয়, 

তার কর্তব্য তাতে বাধা দেওয়া । কিন্তু শিকারী যদি সে বাধা না মানে তখনই 
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হয় মুক্কল। এমনকি এমন কয়েকটা ঘটনার কথাঁও আমার জানা আছে যখন 

অবিবেচক শিকারীর কাছে বার বার বাধা পেয়ে শেষ পর্যস্ত শ্বেতাঙ্গ শিকারী 

সাফারি বাতিল করে তাবু তুলে নাইরোবিতে ফিরে গেছে। এহেন ঘটনা 

অত্যন্ত অগ্রীতিকর সন্দেহ নেই, এবং ভরসার কথা এই যে এমনটি সচরাচর বড 

একটা ঘটে না এবং এহেন দুর্ঘটনা আমার জীবনে কখনো ঘটেনি । 

অবশ্ঠ শিকারী আর শ্বেতাঙ্গ শিকানীর মধ্যে বিসম্বাদ হলে যে সর্বদাই তা 

শিকারীর দোষ, এমন বলা কথা যায় না। শ্বেতাঙ্গ শিকারীও রক্তমংসের মানুষ 

ছডা কিছু নয়, তা ছাডা সব সময়েই তার উপর দ্িষে একটা ধকল চলে। 

তার উপরে যেন একট। জাহাজের ক্যাপ্টেনের আর একটা ছোটখাট শহরের 

খেয়রের পূর্ণ দায়িত্ব । দু-তিন ভক্ষন কুলি মন্ধুরেন ভারও তার হাতে-__ 

তাদের মধ্যে আছে বাসন-মাজ! চাকপ থেকে কন্দুকবরদার পর্যস্ত, যার হাতে 

অনেক সময় জীবন মরণের দায়িত্ব। এদের মধ্যে সে শৃঙ্খল! বজায বাখবে, 

অথচ এদের চট।নো চলবে না। কোথাও কোন গণ্ডগোল হলে সে দায়িত্ব 

একমাত্র তার,_এ বলে তার রেহাই নেই যে অমুক কুলি বাঁ অমুক 
বন্দুকবরদারের জন্যে এ অবস্থার উত্তব হয়েছে, কারণ সাফারিতে বেরোবার 
সময়েই ধরে নেওয়া! হয়েছে যে যেসব লোক বহাল কর] হয়েছে বাযা যা 

ব্যবস্থা হয়েছে সে সমস্তই তার পছন্দমত হয়েছে। 
তাবু খাটানে৷ বা গুটোনোর ব্যাপারেও দায়িত্ব শ্বেতাঙ্গ শিকাপীর ; তাকে 

লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রতিটি খু'টিনাঁটি জিনিস ঠিকভাবে নেওয়া! হয়। যদি 
কোন লরি পথে ধিকল হয়, তাঁও সারাবার ক্ষমতা তার থাক। চাই। কারুর 

অস্থথ করলেও তাকে সারিয়ে তোলার ভার তার। অথচ এসব কাজের মধ্যে 

এ কথা তাকে একবারও ভুললে চলবে না! যে সাফারিট1 ঠিকভাবে নিয়ে 
যাওয়াটাই তার প্রধান কর্তব্য নয়,_শিকারী হিসেবেই তাকে ভা! করা 

হয়েছে ১ সুতরাং শিকার তাকে খুঁজে পেতেই হবে এবং এতে সফল হতে হলে 

তার দবুকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে নিখুঁত পরিচয় । অনেক শিকারী চায় 

বিভিন্ন বন্য জন্তর একট] মোটামুটি সংগ্রহ,হাতি, গগ্ডার, মোষ, সিংহ, আর 
কিছু বড সাইজের আাণ্টেলোপ ৷ অথচ এই সমস্ত জন্তই যে বনের একই অঞ্চলে 

মেলে তা নয়। সিংহ-শিকারের পর তখন শ্বেতাঙ্গ শিকারী হয়ত তার 

শিকারীকে নিধে যাবে দু-তিনশো মাইল দূরের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক 'অঞ্চলে যেখ।নে 

গগ্ডার আর মোষ মিলতে পারে । তারপর হাতি শিকারের জন্তে আবার আন্র 
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এক অঞ্চলে । এই সমস্ত অঞ্চলেব অদ্ধিসদ্ধি শিকাবীর নখদর্পণে থাকা দরকার । 

তাকে জানতে হবে বধায় কোন্ কোন্ পথে যাওয়া যেতে পারে, কোথায় তাবু 
থাটানোর স্থবিধে, বছরের কোন্ গময়ে কোন্ অঞ্চলে কাছাকাছি জল মিলবে। 

এসব ছ।ডাঁও তাকে ভাল করে জানতে হবে কোন্ অঞ্চলে কোন্ সময়ে ঘাস 
খুব বড-বভ নয়, কারণ শিকাবের ব্যাপাবে ঘাপ একটা মস্ত বদ সমস্যা । ঘাস 

বোঁশ উচু হণে জন্তবা সহজেই তাব আডালে লুকিয়ে পণ্ডবে ; তা ছা] ঘাসের 
অবস্থ। অনুসরণ করে তৃণভূক প্রাণীবা! এক অঞ্চল খেকে আব এক অঞ্চলে আসা 

যাওধ| করে, আব মাংসাধী গ্রাণীরা তাধেৰ পিছু নিষে থাকে। 

আর, চিরন্তন সমস্যা হল খাবার | সাফাবিপ সকলের জন্তে যথেষ্ট পরিমাণ 

থাবার সঙ্গে নিয়ে যাওযাঁ কখনই সম্ভব নয়। শ্বেতাঙ্গ শিকাবীকে তাই পথে 

শিকার কবে খাগ্য সংগ্রহ কবতে হবে। এবং সব সমযেই ষে তেমন শিকার 
জোট[নে! সহজ তা নয়। ধবা যাক যাদ্যা হচ্ছে হাতি বা গণ্ডার শিকারে । 

এসব জন্ত বাস করে ঝোপঝাড অঞ্চলে, সেখানে আন্টেলোপ একবকম দুর্লভ 

বললেই চলে । অথচ কয়েকট। দিন মাংস ন| পেলেই লোক্জনরা! বিরক্ত হয়ে 

পড়ে, ঝগডাঝাটি শুরু করে দেয়। আবার মাংসের জন্যে কোন ফাকা অঞ্চলে 

গিয়ে এক-আধদিন নষ্ট করাও আবাব হয়ত শিকাবীর অভিগ্রেত নয়, কারণ 

সাফারির জন্যে তার ঠৈনন্দিন খরচ হচ্ছে চল্লিশ পাউণ্ডেরও উপরে ; সুতরাং 

তার যুক্তিও মানতে হবে বৈকি । কিন্তু লোৌকজনেখ ও তো আব রোজ-রোজই 
ভুট্টা খেতে ভ।ল লাগে না ! 

যে অঞ্চলে ভাল ভাল মাংস মেলে সেখানেও শ্বেত শিকারীর উচিত 

যথাদস্তব মুখ বদলানে।র ব্যবস্থা করাঁ। একঘেয়ে খাবার খেষে খেয়ে যাতে 

বিরক্তি ধরে না যায় সেজন্যে উচিত মাঝে মাঝে মাস পালটানো। কখনে বা 

কয়েকটা মাছ ধরল সে। এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে 

শিকারীর মনে হবে না যে তার পয়সা বুখাই নষ্ট হচ্ছে, সমঘটাঁও ভালই 
কাটবে। 

এই ধরনের আরও কয়েকট। ছোটখাট বা।পারের উপর সাফারির সাফলা 

নির্ভর করে, যেগুলোর দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখ! হয় না। শিকার সংগ্রহের 

চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হুল তার ছাল ছাডানৌ | চীমডার সঙ্গে যদি মাত্র 
এক ইঞ্চি পরিমাণ মাংসও লেগে থকে, তাহলে সেটা পচে গিয়ে সেখানে একটা 

ছিদ্রের স্থটি হয়, ওস্তাদ ট্যাক্সিডায্িস্টের পক্ষেও আর তথন তা! মেরামতের" 
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উপায় নেই। আবার খুব চেঁচে ছুলে ছাল ছাডালেও একটা! বিশ্রী দাগ থেকে 
যায়। যে মুন ব্যবহার কর! হচ্ছে সেট। ঠিক জিনিস কি না, বা ঠিকভাবে 
মাখানো হচ্ছে কি না, সে দারিত্বও তীর), কারণ এতে গলদ থাকলেও 
চামড়াটা নষ্ট হবে এবং যে শিকারা এত খরচ করে সাফারিতে , বেরিয়েছে, 

তার পক্ষে খেপে যাওয়] হ্বভাবিক। এর জন্যেও দায়ী হতে হবে শ্বেতাঙ্গ 

শিকারিকেই। 
বেশ কয়েকটা উপজাতির ভাষাও তার মোটামুটি জান! দরকার, এবডো 

থেবড়ো জমির উপর দিয়ে লরি চালানোর ক্ষমতাও তার থাকা চাই। 

ফোটোগ্রাফি সন্বদ্ধেও জ্ঞান থাক ভাল, অনেক রকম তাস খেলাও তার জেনে 
রাখা উচিত,-_-আর উচিত, যেকোন অবস্থাতেই মেজাজ ঠিক রাখা । এইটিই 

হল যেমন অত্য্ত গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কঠিন । এমন অনেক শিকারী আছে যারা 
প্রধানত শিকার করতেই যে আফ্রিকায় আসে ত! নয়, আসে কোন বিভীষিকার 

আতঙ্ক থেকে রক্ষা! পেতে । এহেন মানুষের সঙ্গে নির্জনে সপ্তাহের পর সপ্তাহ 

বসবাস করা সহজ কাজ নয । 

এইসব কাজে শ্বেতার্ধ শিকারীর নার্ভের উপর অত্যন্ত চাপ পড়ে, তাই 
ভারি ভাল লাগে যখন শিকার বিভাগ থেকে কোন শিকার নিয়ন্ত্রণের ভার 

আসে। হয়ত কোথাও একপাল হাতি ফসল নষ্ট করছে। এ অভ্যাস একবার 

ধরলে হাতি বারবার খেতে হান! দিতে থাকে, যতক্ষণ না সমস্ত ফসল 

একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । গ্রামবাসীর কাছে নালিশ শুনে তখন গভর্নেন্ট 

থেকে ফোন শ্বেতাঙ্গ শিকারীকে নিযুক্ত কর! হয় হাতিকে সায়েস্ভা করবার 

জন্ে। এহেন ব্যাপারে শিক।র বিভাগের সঙ্গে আমার এই ব্যবস্থা থাকে যে 

কাজ সারার পর হাতির ঈাতগুলো আমার পাওন। হবে। 

এই ধরনের একট শিকাবের কথাই আমার বিশেব করে মনে পডে,_- 

যতদূর মনে পড়ে হিলডাঁও তখন আমার সঙ্গে ছিল। কেনিয়ার দক্ষিণ-পুব 

প্রাস্তদেশে জন্ধু পাহাড। তার কাছাকাছি অঞ্চলে কতগুলে৷ হাতি বড় 
অত্যাচার করছিল। আমার সঙ্গে ছিল আমার পুরোনো পথপ্রদর্শক ও বন্দুক- 

বরদার সাসীতা । হাতির পিছু নেবার ব্যাপারে সাসীতার সমকক্ষ কেনিয়ায় 

আর একজনও মিলবে কি ন! সন্দেহ। শুধু যে পথ চেনায় শুব দক্ষ তাই নয়, 
অত্যন্ত স্থিরমন্তিক্৯ও বটে, আর রাইফেল বদলানো। ও গুলি ভরার কাজেও 

' অত্যন্ত ক্ষিগ্রহস্ত,_-দোনলা বন্ধুকে হাতি শিকারের ব্যাপারে এর গুরুত্ব 
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অসীম। আমার পুরোনো! বন্ধু কিরাকাঙ্গানে কিন্তু কিছুতেই এই কাজে 
দক্ষতা লাভ করতে পারে নি। 

কোয়েল পর্ধস্ত ট্রেনে করে গির়্ে সাসীতা আর আমি পায়ে ছেঁটে চললাম 

জব পর্যন্ত। জদ্বুর সম্লিকটেই হল আমার প্রিয় মারেঞ্জ বন। বিশাল বিশাল 
ঘাসে ছাওয়! এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের তুলন! কেনিয়ায় আর কোথাও মিলবে না। 
এখানকার নিরভ্তপাদপ ঝোপ অঞ্চলের তুলনায় মারেঞ্জ প্রাপপ্রাচূ্ধে পূর্ণ । 
মাথার উপরে বানর আর কাঠবিডালি আর লঙ্বা-ঠোট হর্নবিলের দল 

লাফালাফি করে আর সবেগে উডে চলে যতক্ষণ না, যাকে বলে বনের ছাদ 

তার আশ্রয়ে গিয়ে পৌছচ্ছে। ছোটখাট অদ্ভুত প্রাণী, যাকে বলা হয় 

এলিফ্যাণ্ট শ্রু, তাদের ছোট সিধে শুভ দিয়ে ঝরা পাতার উপর দিযে গকৃ-থক্ 
করে চলে যায়। তাদের একটাকে ধরে পুষেছিলাম। খুব সহজেই পোষ 

মেনেছিল সে; ফডিঙের লোভে প্রায়ই আসত আমার কাছে। 

ভয়স্কব ভয়ঙ্কর প্রাণীরও এখানে অভাব ছিল না। একটা খ্ঠাওলা-ধরা 

কাঠের গু'ঁভিতে পা দিতে যাচ্ছি, হ্ঠাৎ সাসীতা আমার সোয়েটার ধরে 

এক টান দিল। একটা ধেশায়টে সবুজ রঙের সাপ দেখিয়ে দিল,--আমার 

ঠিক মাথাব উপরে একটা ডাল থেকে ঝুলছিল সাপটা । মাথা তুলে স্থিরভাবে 
সাপটা আমায় লক্ষ্য করছিল, অপেক্ষায় ছিল কখন আমি আর-একট] পা 
ফেলি। রাইফেলের এক গুলিতে সেটাকে শেষ করলা ম। 

বন জন্তর চলা-পথে্র উপর সঙ্জারুর কাটা ছভানে। রয়েছে দেখা গেল। 

দ্ুটে! সজারুর দেখা মিলল, তারা একট মর] হাতির দাত থেতে ব্যস্ত । 

হাতির দাতের মধ্যে এমন কিছু নিশ্চয় আছে যা তাদের বিশেষ পছন্দ। যে 
দাত ছিল প্রায় নব্বই পাউও ওজনের, সেটাকে তারা খেয়ে খেয়ে প্রায় পাচ 

পাউণ্ডে নামিয়ে এনেছে । যেসব কারণে বনের মধ্যে হাতির ধীত অতি 

সামান্ই পাওয়া যায় তাদের একট হল এই | পুরোনে! দিনের শিকারীরা 

বনে হাতির দাতের অভাব লক্ষ্য করে এই আজগুবি গল্প ফেদেছিল যে বনের 
মধ্য এক রহন্যময় কবরখানা আছে, যেখানে গিয়ে হাতির অস্ভিমকালে মারা 

যায়। আসলে কিন্তু এ কথাট৷ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কারণ বনের মধ্যে মরা 
হাতির কঙ্কাল অনেকবার আমার চোখে পডেছে। অবশ্ঠ এই কঙ্কালও যে খুব 

বেশিদিন পডে থাকে ত1 নয়, কারণ পোকার কবলে আর দাবানলের আগুনে 

অবিলম্বেই এ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
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বেল দুপুর পর্বস্ত আমি মাথায় হ্যাট না পরে বড বড গাছের ছায়ায় খুরে 

বেডাতাম ; এ আমার ভারি ভাল লাগত। ঝোপ জঙ্গলের জালা-ধরানে! 

তাপের পর এ অঞ্চল আমার কাছে অপূর্ব বেধ হত। 

ষে গ্রামে হাতির অত্যাচারের খবর পেয়েছিলাম সেখানে পৌছতেই 
গ্রামবাসীর! দল বেঁধে এসে আমায় ঘিরে ফেলল-_-এমন ভাব দেখাতে লাগল 

যেন তাদের রক্ষাকর্ত। এসেছে । তাদের ছোট ছোট চাষের জমির ধ্বংসাবশেষ 

তারা আমায় দেখ।লো-_-আধিম অন্দ্বের সাহায্যে বন কেটে কেটে তারা এইসব 

ছে ছোট খেত করেছে । একজন তো তার ভূট্টাখেতের দুর্দশার কথা বলতে 

গিয়ে কেদেই ফেলল। তার আর তার পরিবারের সকলের ঘণ্টার পর ঘণ্টা 

প্রাণপাত পরিশ্রমের ফল এখন হাতির পায়ের তলায় একেবারে থে তলে 

পিষে গেছে। মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে হাতি যে কী পরিমাণ অনিষ্ট করতে 

পারে, তা দেখে অবাক হতে হয় | তবে, যদি মনে রাখ। যায় যে হাতির পায়ের 

তলার লগ্থালদ্ি মাপ দ্ু-ফুট আর সেই পা ক্রমাগত চলছে আর চলছে, 

তাহলে হয়ত ক্ষতির পরিমাণট! ততট। বিস্ময়কর বলে মনে হবে না। এর 

উপর আবার তার! সর্ধদাই কাচা ভাটাগুলো শু'ডে করে টেনে তুলতে 
তুলতে চলে । 

হাতির পালকে প্রতিহত করবার যে বাবস্থা তার! করেছে তা দেখলেও 

করুণার উদ্রেক হয়। সে হল খেতের কোন কোণে মগ্ঃপৃত লাঠি আর জাদ্ব- 
করা মাটির হাডি। আগুন জ্বেলে আর ঢাক ঢোল পিটিয়েও ওর] দেখেছে? 

কিন্তু হাতির প।ল তাতে ভ্রক্ষেপ মাত্র করে নি। 

একবার একটা ত।ল গাছের নিচে আমাদের তাবু খাটানে। হল। যখন 

দেখল আমর1 ওখানে থাকবার ব্যবস্থা করছি, গ্রামবাসিদের সমস্ত ভয় কেটে 

গেল। ওদের সহজ বিশ্বাসে বলে যে শ্বেতাঙ্গর1 ম্যাজিক জানে, তারা কখনো 

ব্যর্থ হয় না। ওদের এই বিশ্বাসের কথ৷ শুনে হয়ত অনেকে আত্মনাঘা বোধ 

করতে পারেন, আমি কিন্তু এতে অস্বস্তি বোধ করি, কারণ সঙ্গে সঙ্গে শিকারী- 

জীবনের অনেক ব্যর্থতার কথা আমার মনে ভেসে ওঠে, আর আশঙ্কা হয়, 

যদি এদের এত আশা সত্বেও আমি এদের হতাশ করি ! 

পরদিন সাসীতা আর আমি খুব ভোরে উঠে হাতির পালের চিহ্ন ধরে বেরিয়ে 

পড়লাম। পথে একট নারকেল খেত চোখে পড়ল। এককালে এখানে প্রচুর 

"নারকেল ফলত, কিন্তু হাতির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে মালিক সব ছেড়ে 
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পালাতে বাধ্য হয়েছে। মীত্র তিনটে বড বড গাছ দাড়িয়ে রয়েছে, বাকিগুলো 

সব হয় বেঁকে দুমড়ে না হয় হাতির পায়ের তলায় পিষে নষ্ট হয়ে গেছে, বড় 

বড পাখার মত পাতাগুলো! হলদে হয়ে আসছে। একটা মিষ্টি আলুর খেতের 

উপর দিয়ে আমর1 চলে গেলাম, তার এখন অন্তিম অবস্থা উপস্থিত। 

মাথার উপর দিয়ে বানররা ডাল থেকে ভালে পাণাতে শুরু করেছে। 

ওদেখ মধ্যে অনেকগুলো হল কপিবি--তাদের লঙ্বা, কালো চাষডায় ঝলমলে 

সাদা ডোরা। সুন্দর চামভার জন্যে এক সময়ে এই বানবগুলোর খুব চাহিদ। 

হযেছিল,--অনেক মিপিবাবাই কলিবি চাম্ডাৰ কেট পরে বুলেভার্দে ঘুরে 
বেডাতে ভালবাধত । ভাগ্য ভাল বানবদের, এ ফ্যাশন এখন প্রায় চলে 

গেছে। উপরের ডালে কাঠবেডালির মও ভঙ্গিতে বসে আছে সাদ] বানরের 
দল। গাছপ্তণো এত ডচু যে ছোট ছোট বাঁশবগুপোকে দেখাচ্ছে এক একটা 

বিন্দু মত। কতবার ইচ্ছে হবেছে চুপচাপ খসে শুধু জঞ্তদের চালচলন লক্ষ্য 

করি, কিন্তু সে স্থযোগ শিকাপীব কোথাথ ! সমখ ৩াব বাঁধা, সর্বদাই তাকে 

এখানে ওখানে ঘুবতে হচ্ছে । 

খানিকট] হাতির নার্দি আমাদ্রেব চোখে পডল)--ছুটে। কাঠবেডভালি হ। 

থেকে হজম-নাহ?য়া শস্য ঠোকবাচ্ছে। সাসীও। ছুবষে দেখল, তখনে! তা 

গরম পয়েছে। অর্থাৎ বুঝতে হবে যে হাতিব। বেশি দূরে যায় নি, আর-একটু 

এগোলেই দেখ! মিলবে । পবক্ষণেই ওদের দেখা মিলল। কতরকম শব্দই 
ওর! করছে, _হৃস্তিনীর। আবার থেকে-থেকে একট। তীক্ষ আওয়াজ তুলছে। 

আর একটু কাছে যেতেই দেখা গেল ঝে।প-ঝাঁডের উপরদিকট। হাতি চলে 

যাবার ফলে যেমন (দলে তেমনি দুলে ছুলে উঠছে । আমার পাশে থেকে 

সাসীত৷ বার বার সেই ফুলের রেণু উডিষে বাতাস পরখ করছে। 

একপ।ল মেটে বাদামি রঙের হাতি দ্রেখা গেল ঝোপ-ঝাডের উপর দিয়ে । 

আমরা ওদের ত্রিশ গঞ্জের মধ্যে গিয়ে পৌছলাম। মুল দল থেকে বিচ্ছিন্ন ইয়ে 
পড়া একট। ছোট ভ।গ এটা,_-এদের মধ্যে আছে কয়েকটি হস্তিনী আর দুটো 

অল্পবয়স্ক পুরুষ-হাতি। গুলি করার মত কোন দুর্বল জায়গার সন্ধান পেলাম 

না। হঠাৎ একটা হস্তিনী মাথা তুলল এবং সন্ধে সঙ্গে আমি এক গুলিতে 
তাকে ধরাশায়ী করলাম। বাকিগুলো ভয় পেয়ে পালাতে শুরু করল, কিন্তু 
পালাবার আগে আরে ছুটে! হাতি আমার হাতে প্রাণ দিল । 

ভয়-পাওয়া হাতির পালের ভাল-পাল! ভেঙে পালানোব শব্দ আমাদের 
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কানে আসছে। সাপীপ্া আর আমি পুরুষ-হাতিটার চিহ্ন ধরে অগ্রসর হলায। 

স্থানীয় বাসিন্দারা! যারা আমাদের সঙ্গে এসেছিল জঙ্গল ফেটে পথ করবার 
জন্তে, দেখা গেল যে কোন কাজে আসা দুরে থাক, বরং তারা অন্থ্বিধেরই স্ম্ট 
করছে। তারা জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে থাকায় হাতিগুলো৷ কেবলই চমূকে চমূকে 
উঠছিল। হাতির প্রাণেস্দ্রির এতই প্রবল যে মান্গষের চলা-পথে না এলেও 

তাগ্ন৷ মানবের গন্ধ পায়,_বেশ কয়েক ফুট দূর থেকেই পায়। মাত্র কয়েক 
গজ আমর। অগ্রসব হয়েছি, কিন্তু ইতিমধ্যেই হঠাৎ ঝোপ ঝাড় ভাঙার শব্ধ 
আমাদের কানে এল। ছুটো হাতি একসঙ্গে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। 

তার! যে আমাদের তাড। করে আসছে তা নয়”_আমাদের সঠিক অবস্থানের 
হদিশ হারিয়ে ফেলার ফলেই তাদের এই এলোমেলো! ছুটোছুটি। 

একটার পেইনে আর একটা,_-এইভাবে তারা৷ আমাদের সামনে দিখে চলে 

গ্েল। দোনণা বন্দুকের ছুটে! গুলিই ওদের লক্ষ্য করে ছুডে দিলাম, কিন্ত 

কোনটাই পডল না। ঘনসন্নিবদ্ধ ঝোপ ভেদ করে তার! ছুটে চলল, তাদের 

চলার বেগে গাছপালা সব কখনে। ওেঙে গেল, কখনো বা সুয়ে পডল। আমগাও 

চললাম তাদের পিছু পিছু। ঘন ঝোপের ফাক দিয়ে দৃষ্টি চালানোই দুফর | 
যাই হোক, দেখা গেল শেষ পর্যস্ত। তামাটে রঙের একট] বস্তু, ঠিক যেন 
প্রকাণ্ড উইটিবি একট1। চেষ্টা করলাম যদি ঝোপটার ভিতর ঢুকে একটা 
ভাল জায়গ।য় যেতে পা্ি যেখান থেকে ভাল করে গুলি কর! সম্ভব হতে 

পারে, কিন্ত সে ঝোপ এত নিবিড যে তা ভেদ করে অগ্রসর হওয়া মাগ্ষের 

পক্ষে অসম্ভব | 

ফিরে গেলাম সাসীতার কাছে। তামাটে দ্লঙের বস্তটা চলে যায়নি 
তখনো । কোন্টা মাথা আর কোন্ট! পেছনের দিক তাও বোঝা যাচ্ছে না, 

তবে, মনে হচ্ছে ধেন দুরের অংশটা! একটু নিচু; তাই আন্দাজ করলাম যে 
কাছের দিকটাই তাহলে নিশ্চয় মাথা হবে। পায়ের আঙুলে ভর করে উচু 
হয়ে উঠে তবে গুলি কর! সম্ভব হল। এ গুলির কিন্তু কোনরকম প্রতিক্রিয়াই 
হল না, একটু শব পর্যন্ত করল না হাতিটা। অথচ আমি নিশ্চয় করে জানি 
যে আমার গুলি ওর গায়ে লেগেছে । 

দোনল! বন্দুক দিয়ে হিং জন্ত শিকার করবার সময় আমি গুলি ছোডার 
সঙ্গে সঙ্গেই খালি নলটা আবার ভরে নিই, যাতে আহত জন্ত আক্রমণ করে 
বসলে ছুটে গুলিরই স্থযোগ পেতে পারি। অবশ্ঠ, বলা বাহুল্য, যদি সময় 
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পাই। তাই আবার গুলি ভরার জন্রে বন্দুকটা ভের্ডেছি আর সেঙ্জন্োে চোখট 
নিচু করেছি, এমন সময় হঠাৎ সাসীতা চিৎকার করে উঠল। মূখ তুলে দেখি, 
হাতিটা একেবারে আমার উপরে এসে পড়েছে । | 

অথচ তার এই ধেয়ে আপার কোন শব্ই আমার কাছে আসেনি ।. 

অর্থাৎ কিছুমাত্র শব্ধ না তুলেই সেই ঘন ঝোপের ভিতর দিয়ে হাতিটা আমার, 

দিকে ছুটে এসেছে । তখন আর লক্ষ্য স্থির করার সময় নেই, সঙ্গে সঙ্গে ভাঙাটা- 

ঠিক করে নিয়েই প্রায় আমার উপর এসে পড়া পাহাড়প্রমাণ হাতিটাকে 
অন্ধের মত গুলি করলাম। গুলিটা গিয়ে লাগল ঠিক তার ছু-চোখের 
মাঝখানে । সঙ্গে সঙ্গে হাতিটা হাটু মুড়ে পড়ে গেল, তার দাত লেগে মাটি 

ছিটকে উঠল। আমার থেকে ঠিক আট ফুট দূরে পড়ে গেল হাতিটা। 

অভিভূতের মত আমি নিশ্চল দাড়িয়ে রইলাম। বন্দুকবাহকের দিকে তাকিয়ে 
দেখি, আমার ফেলে-দেওয়া খন্দুকের গুলির কৌটাট! গে তুলে নিচ্ছে, এটা 
তার নপ্যির কৌটো। হবে। তার হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে না এ ব্যাপারে সে 

বিন্দুমাত্রও বিচলিত হরেছে। মামীতার সহঞ্জ বুদ্ধি এই বলে যে আমার 

গুলি কখনো ব্যর্থ হতে পারে না,শক্তিশালী অস্ত্রধারী যে শ্বেতাঙ্গ, তার 

কোন কিছুতেই অনিষ্ট হওয়া! সম্ভব নয়। হয়, আমার নিজের যদি আমার 

সন্বদ্ধে এমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকত ! 

অপর হাতিটা দেখ! গেল, যেখানে প্রথম হাতিট] দাড়িয়ে ছিল তার কাছে 

মরে পড়ে রয়েছে। 

সাদীতার কাছে শুনলাম, যে মুহূর্তে আমি বন্দুকটা! ভেঙেছিলাম সেই 
মুহূর্তেই হাতিট! তাড়া করেছিল। বন্দুক ভাঙার এঁ যৎসামান্ত শব্ষেই সে. 
সজাগ হয়ে উঠেছিল, যদিও সে আমার গুলি করার শব্দ, এমনকি সেই গুলি 
গায়ে লাগার আঘাত পর্ধস্ত উপেক্ষা করেছিল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে তার 

পায়ের দাগ লক্ষ্য করে বুঝলাম, সেই দুর্তেছ্য ঝোপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে 

মাত্র ছুটো পদক্ষেপে সে একেবারে আমার উপর এসে পড়েছিল । ূ 
মর! হাতিটার উপর বসে-থাকা কয়েকটা উকুন-জাতীয় অদ্ভুত পোকা লক্ষ্য 

করছি, এমন পময় সেই ঘন ঝোপের উপর দিয়ে তরঙ্দোচ্ছাসের মত একটা শুদ্ধ 

আমার কানে এল । মৃহ্ত্তের জন্তে বুঝতে পারলাম না এ কিসের শব । তারপর. 
খেয়াল হল, এ হচ্ছে হাতির পালের আমাদের দিকে এগিয়ে আসার শব । 

তাহলেও কিস্তু আক্রমণ এ নয়। বুঝলাম ব্যাপারট1। কয়েকজন স্থানীয় 

হাণ্টার ১২৭ 



বাসিন্দা কোন রকমে হদের সামনের (দিকে গিয়েছে, আর মানুষের গন্ধে ভয় 

পেয়ে হাতির পাল তাদের দিকে পেছন ফিরে দৌড লাগিয়েছে । মাত্র কয়েক 
মুহূর্তের মধ্যেই ওর| আমাদের উপর এসে পডবে। 

আর পালাব।ব সময় নেই | তা ছাড়া, কোন হাতির দিকে পেছন ফিরতে 

আমার যথেষ্ট আপত্তি, কারণ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতাব সঙ্গে, কিছুমাত্র শব্ন! তুলেই 
তারা অতকিতে পেছন থেকে এসে শু'ড দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে । আমার 

হাতে ছিল গিবস্-এব ৫২৫নং বন্দুক-এর ৫১৫ গ্রেনের নিরেট গুলির উপর 

আমার প্রচুর ভরস|, আক্রমণ প্রতিহত করার অদ্ভুত এর ক্ষমতা । তাই 

আমরা নীরবে অপেক্ষা কবতে ল।গলাম। 

পাঁচটা হাতি দল বেধে ঝোপ জঙ্গল ভেঙে বেরিয়ে এসে মুহূর্তেব জন্তে থম্কে 

দাডালে! যেখানে এঞুখম ভাতিট। মবে পড়েছিল পেই জাবগটায়। হ।তিটাকে 

স্থুত দেখে তাবা পব-পব কৰেকটা তীক্ষ চিৎকাবে আকাশ চিবে ফেলল । 

তারপর বাকি হাতিগ্ুণেও ঝোপ ভেঙে মবেগে ধেবে এল। গুণি যা চলণ 

তা যেমন ত্রুত তেমনি ভযঙ্কব। সামনে ছুটে| হস্তিণী বন্দুকেণ ছুটো। শলেব 

গুলিতে পড়ে গেল। স্প্ দেখল।ম, সেই ভারি গুলি ধাক্কায় তাদের মাথা 

কেঁপে উঠল। 

আমাদের খামনে আব ছুই পাশে হাতির দেহের স্তুপ পড়ে রইল। 
হাতিদেব ফিনকি-দে ৪য়। রক্তে সাসীখ।প আর আমার দেহ রক্তাক্ত হয়ে 

গেছে, কিন্তু তনুও ত।দেব একেবারে মেরে ফেলবার মত সময়টুকুরও তখন 

আমদের একান্ত অভাব। প্াইফেলের নল এত গরম হয়ে উঠেছে যে আমার 

'বী হাতে ভীষণ ফোস্কা পডে গেছে, যদিও সে-মুহূর্তে আমি কোন ব্যথাই অঙ্গভব 
করতে পারিনি | 

শেষ পর্যন্ত যখন হাতির পাল পালিয়ে গেল, দেখা! গেল বারোট1 হাতির 

মৃতদেহ ইতত্তত পডে রয়েছে । কিছুক্ষণ পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাড়া 

পাওয়! গেল। ঝোপেব অন্তরালে যেখানে তার! লুকিয়ে ছিল সেখান থেকে 

আমাদের ডাকছে।__কিছুতেই তাগ। বেরিয়ে আপবে ন! যতক্ষণ না আমাদের 

কাছ থেকে কে!ন ভরসা পাচ্ছে। 

মরা হাতিগুলোর কাছে উপস্থিত থেকে লক্ষ্য করতে হল যাতে ীতগুলো 

ঠিকভাবে ছাডানো হয়। অপর্যাপ্ত টাটক1 মাংসের সংবাদটা এদিকে জঙ্গলের 

টেলিগ্রাফে চারিদিকে ছড়িয়ে পডল আর কয়েক ঘণ্টার যধ্যেই দেখা গেল, 
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ছ-শোর বেশি মানব এসে হাতিগুলোকে ঘিরে ফেলেছে । কুডি মাইল দূর থেকে 
এসেছে এমন মানুষও আছে তাদের মধ্যে । নিতান্ত নাবালক থেকে আর্ত 

করে থুখুডি বুডি পর্যন্ত সব বয়সের মানুষের আমদানি হয়েছে । ঘন ঝোপ 
ভেঙে কী করে যে এই বৃদ্ধ বৃদ্ধার দল এখানে এল তা আমার ধারণার বাইরে । 

প্রথর রোদে ইতিমধ্যেই মরা হাতিগুলো থেকে দুর্গষ্ধ আসতে শুর করছে। 

কিন্ত তাতে কারে! কোন ভ্রক্ষেপ নেই। হাতিগুলোর উপরে হুমড়ি খেয়ে 

পডল তারা। চারিদিকের নোংরা, রক্তাক্ত দৃশ্যের দিকে কারে লক্ষ্য নেই, 
পাগলের মত সবাই হাতিদের দেহ থেকে বড-বড মাংসেব টুকরো কেটে নিয়ে 
থলি ভরতে ব্যস্ত । 

আমার যা কিছু উত্সাহ সে কেবল হাতির দাতেব ব্যাপারে । এদিকে 

ওদেব মধ্যে ঝগডা এবং ঝগভা থেকে ক্রমশ মাবামারির উপক্রম হল। প্রচুর 

চেঁচামেচি আর ঠৈ-হল্লা শোনা যেতে লাগল । 

মাংসের পরিমাণ দেখে আমার মনে হযেছিল এতে হযত সার কেনিয়ার 

সকলের সঞ্চাহের পর সপ্তাহ চলবে, কিন্তু অত্যন্ত আশ্চ্ধ হলাম যখন দেখলাম 

যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হ।তিগুলোর শুধু হাড ছাড়া আর কিছুই 
অবশিষ্ট নেই। যেসব মাংস আশেপাশের গ্রামের স্ত্রীলোকের! বয়ে নিয়ে 
গিয়েছিল, তাদের রক্তে সমস্ত পথ লাল হয়ে গেল। 

হাতির দাতগুলো! সংগ্রহ করে ছ্ু-একধিন তাবুতে কাটিয়ে আমি সঙ্গীদের 

নিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। রেলপথ লক্ষ্য করে অগ্রসর হল।ম উত্তর দিকে । 

একটা ছোটখাট সাফারির দলের দেখা মিলল। বিমর্যভাবে চলেছে তারা। 

সে দলে ছিল ভাঙ্গা থেকে আসা এক লিউয়। সর্দার, দু-জন কম্পাউগার আর 

একজন ভারতীয়, তিনি হলেন পোস্ট-মাস্টার ৷ ছুঃখের সঙ্গে বললে সর্দার, 

জন. এ. হাণ্টার নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ শিকারী একদল পলায়মান হাতির 
পায়ের চাপে মারা পড়েছেন, তার দেহাবশেষ সংগ্রহ করে নাইরোবিতে 

পাঠাবো বলে আমরা চলেছি ।, 

ওর কথা শুনে আমি বললাম, 'আহা, দেহাবশেষটুকুর জন্তে একটু পানীয়ও 

তো নিতে পারতেন !! 

একথা শুনে যে বিন্ময়-বিহ্বল ভাব ওর মুখে ফুটে উঠেছিল, তা৷ দেখে ভারি 
মজা পেলাম। মনে হল, পোস্ট-মাস্টারের বিন্ময়ের সঙ্গে যেন খানিকটা হতাশাও 

মেশানো । এক হস্ভিশিকারীর দেহাবশেষ সংগ্রহ করতে এত দূর থেকে তীরা 
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এসেছেন, অশ্চচ এভাবে আমি তাদের ঠকিয়ে দিলাম ! তাই আমি তত্রলোকের 

কাছে ক্ষমা গ্রার্থনা! করলাম, আর তিনিও তা! ভালভাবেই গ্রহণ করলেন। 

আর কিছু না হোক, ইরা ষে সদিচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই এসেছিলেন তার অস্তত 

প্রশংসা করতে হবে । আর এটুকু জেনে আমি খুশি হলাম যে যদ্দিব! আমার 
একটা ভালমন্দ কিছু হয় তে! আমর অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া ভালভাবেই সম্পন্ন হবে। 

আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে খবর ছ্ডিয়ে পডে। 

হাতির পালেব দৌডের সময় যেসব বাসিন্দা মহা আতঙ্কে নিকটস্থ গ্রামে 
পালিয়ে গিয়েছিল, আমাব মাবা যাবাব গুজব ছডিয়েছিল তাবাই। খববট' 

সেখান থেকে একট1 ছোট স্টেশনে, আব সেই স্টেশন থেকে নাইরোবিতে গিষে 

পৌছয়। নাঈবোবিব নিকটস্থ যে কনভেপ্ট-এ আমার মেয়ে পড়ে, এ খবরটা 
সেখানে সত্য বলে ঘোষিত হয এবং আমার পরিবারের প্রতি সহাগভূতিতে 

প্রার্থনা জানানে। হয়। 

হাতির দাত নিগে কুলির এগিমে আসছে, তাদের পেছনে ফেলে আমি 

তাডাতাডি মৌঘ[সায় গিখে উপস্থিত হলাম। আমিও পৌঁছলাম, আগ 
হল্ডাও ট্রেন থেকে নামল । ঈশ্ববকে ধন্যবাদ, হিল্ডার পরনে শোকেক পোশাক 
নেই। তাকে বলেছিলাম শিকারে যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে যেন শোকেব 
পোশাক না পরে ১ কথাট1 মনে বেখেছিল সে। মুহূর্তকাল আমবা তাকিয়ে 

রইলাম পরম্পবেঞ দিকে, পরক্ষণেই হিল্ডা আমান্ কাছে ছুটে এল। সাঙ্গ- 
পাঙ্দের নিষে বনে বনে ঘুরতে যত ভালই লাগুক, এ কথা ভাবতেও বেশ 

ভালই লাগে যে এমন একজন অন্তত আছে, আমাব ফিবে আপাব ব্যাপাবে 

যার উদ্বেগের অভাব নেই। 

॥৯॥ ফুম্ভে দ্বীপ 

আমি জগ্বু থেকে ফিবে আসার পর হিল্ডা আর আমি ঠিক করলাম, দ্বিতীয়বার 
আমর! ,মধুচন্দ্রিক যাপন কবব। একটা ভাল বোড়িং স্কুল ছিল, ছেলে- 
মেয়েদের সেখানে রেখে গেলাম । ছোটটির বয়স তথন মাত্র ছ-বছর। ভাগ্য- 

গুণে আমর! বাঁডিতে কাজ করাব জন্বে খুব ভাল লোকজন পেয়ে গিয়েছিলাম । 

আফ্রিকায় একটা বিশেষ সুবিধে এই যে এখানে কখনো ভূত্যের অভাব হয় না। 

১৩৩ ছাণ্টার 



আমাদের বাঁড়িতে যারা কাঁজ করে সবাই ছিল বনে্ন বাসিন্া, হিল্ভার হারতে 
শিক্ষা পেয়ে তার! কাঞ্জের লোক হয়ে উঠেছিল । শহুরে বামিন্দাদের উপর 
আমরা নির্ভর করতে পারতাম না । "অনবরত ধনী টুরিস্টদের সান্সলিধ্যে থাকাব 
ফলে নাইরোবির মত বর্ধিষুঃ শহরের কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে ভৃত্য একটা রাঁতিমত 
সমস্যা হয়ে ধীড়িয়েছিল। কিন্তু আমাদেব শিক্ষিত ভৃত্যদের উপর আমরা 

নির্র করতে পারতাম, জানতাম যে আমাদের অন্থপস্থিতিতে তারা কাজ 

চালিষে যেতে পাববে। 

ছুটি কাটানোর উপযুক্ত অপুর্ব একটা জায়গ।ব সন্ধ(ন আমার জানা ছিল। 
উগাগ্ডাব শিকার পবিধর্শক ক্যাপ্টেন চার্লস্ পিটম্যান বলেছিলেন লেক 

ডিক্টোবিয়াব ছোট্ট ছ্বীপ ফুম্ভেতে গিষে কিছু পাখি আর কিছু'"ছোট ছোট 
স্তন্তপ প্রাণী সংগ্রহ করে আনতে । ফুম্ভে দ্বীপে বিশ্ষে কেউ যায় না, 
ওখানকাব একমাত্র ঝসিন্দা হল এগ।রে| ঘব স্থানীখ মানুব। জায়গ।টা 

পছন্দ হযেযাএয়ায় ওবা কয়েক বছব হণ ওখানে গিষে বসবাধ কবছে। 

একজাতের ছুপ্রাপ্য আণ্টেলোপ এখানে পাওয়া যায, যাব নাম সিতুতুঙ্গা , 
একট] মিউজিয়ম এদেব কয়েক নমুন৷ সংগ্রহ কবতে ইচ্ছুক । 

হিল্ডা ঠিক বুঝতে পেবেছিল যে বিনা শিকাবে আমি ওখানে বড জোন 
দিন সাতেক থাকতে পারব, তার বেশিদিন থকতে হলে অস্থির হয়ে উঠব। 

বন্দুক সঙ্গে নেবার মত অছিলাও মিলছে ন1] দেখে আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ 

কবছিলাম। তাই যখন কিছু সংগ্রহেব তাগিদ এল, নিশ্চিন্ত হলাম আমি। 

আগ একটা সুবিধে এই হল ষে এই হ্থযোগে আমার স্বটল্যাণ্ড থেকে আনা 

পুরোনে। পাড়ি বন্দুকট] ব্যব্ধীর করা যাবে। বহুদিন ওট| অনাদৃত হয়ে স্জীড়ে 
বয়েছে। পাডিট। খাপ থেকে খুলতেই আমাব মনে হল যেন ছুটি মিলেছে। 

নাইরোবি থেকে উত্তর-পশ্চিম যত করে এনটেবি থেকে একটা স্টীমার 

ধরা হল। বেশ কয়েক সধ্যাহের মত যাওয়া হচ্ছে, তাই যা কিছু দরকার হতে 

পারে সবই সঙ্গে নিচ্ছি--ছুঁচ থেকে বন্দুক পর্ধস্ত কিছুই বাদ নেই। কোন 
স্টামাবই নিয়মিতভাবে ফুম্ভে যায় না, স্থুতরাং এই ক-দিন আমরা বহির্জগৎ 
থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকব । 

আমাদের স্টীমারের নাম হল এম্. এস্. পারি আাগারসন | মাপে দু-বার 

করে সে প্রধান ত্বীপ দিসিতে যাওয়া আসা করে, তার কাজ হল চিনেবাদাম 

আর কল! বোঝাই হয়ে ফিরে আসা । উগাগ্ডা নৌবিভাগের সঙ্গে বিশেষ 

হাণ্টার ১৩১ 



বন্দোবস্ত করে ঠিক করা হল, নিয়মিত কাজ সেরে স্টীনারটা আমাদের ফুম্ভেতে 
নামিয়ে দেবে, আর দু-মাস পরে এসে আমাদের নিয়ে যাবে । 

একটা থেকে আর একটা, এভাবে অনেকগুলো ছোট ছোট দ্বীপে আমাদের 
স্টীমার থামল । প্রতি জায্গায় থামল কয়েক ঘণ্টা করে, মাল তোলবার জন্তে । 

মাল যা উঠল তার বেশিরভাগই মনে হল এক ধরনের ধূসর রঙের, তোতাপাখি, 
তার লেজ লাল। শুনলাম এই পাখিগুলোই নাকি পৃথিবীর অন্ত সমস্ত পাখির 

মগ্যে ভাল কথা কইতে পারে, মোদ্বাসা বাজারেই নাকি এগুলো! এক একট। 

বিক্রি হয় পাচ পাউওড করে। ওখ1 এখানে বাস! বাধতে এলে স্থানীয় বাসিন্দারা 

অগুন্তি পাখি ধরে ফেলে । আমার মনে হল ভাল জাতের একটা আফ্রিকান 

গ্রের দাম যুক্তরাষ্ট্রে ছ-শো ডলার পর্যন্ত উঠবে । একটা বহ্প্রচলিত কাহিনী 

শোনা যায় যে বিক্রি করবার আগে নাকি স্থাশীয় বাসিন্দারা ওদের কাঁচেব 
গুড়ো খাইয়ে দেয়, যাতে ওরা বেশি দিন না বাচে-_এভাবে শর। পাখিব 

চাহিধ। বজায় রাখে । এ কাহিনীর +৩ট। সত্য তা আমি বলতে পার না। 
গ্রীষ্মের দিনে হ্রদের তীর ঘেষে স্টামারে ঘুরতে খুব আগাম । লম্পূর্ণ নতুশ, 

এবং অতি অপুর্ব এখানকার পরিবেশ। বড-বড় মরূকত মণির মত সবুজ 
প্যাপিরাসের ঘন ঝোপে তীরভূমি ছাওয়া,"এক-একটা গাছ প্রায় কুডি ফুট 

উচু। সেই জঙ্গলের পাশ দিয়ে আমাদের স্টীমাদ চলল। ছোট ছোট সমীর 
খাল সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে গেছে,_ এত সু পন সেখাল যে ক্যানে! 
ছাডা অন্ত কোন জলযানের সেখান দিয়ে গুবেশ করা অসম্ভব । রাশি রাশি 

লপন্মে খালের জল ভরে রয়েছে, অপুর্ব অপূর্ধধবক্তীভ পন্ম এখানে ওখানে ফুটে 
রয়েছে। চাপ্সিগিকে কেবল প্লাথি আর পাখি % সামুক্রিক পাখি কর্োর্যাণ্ট 
আর দীর্ঘগ্রীব সর্পপক্গী শ-য়ে শ-য়ে ছোট: ছোট গাছের ভাল্গে ডানা মেলে বসে 

রৌন্র উপভোগ করছে। ভয়-পাঞ্জা"%আইবিসের বীশবম্পালাতে সরু করল, 
পেলিক্যানরা ডান! ঝাপটাতে ঝাপুটাতে নিন্তরঙ্গ জলের উপর দিয়ে আস্তে 

আস্তে চলে গেল। আরো কত পারি চারিদিকে ! কখনো বা! দেখা গেল কোন 
মাছ-মারা ঈগল$ তাঁদের মাথা আর বুক দাদা”-উটু গাছের ডালে বসে শাস্ত 
হয়ে বিশ্রাম করছে, খিদে পেলে তবে+্তারা মাছ ধরবে। 

ূ্ধান্তের গরিমায় আকাশে অপূর্ব বর্ণচ্ছটা, আসন্ন গোধূলির আভা! যেন 

জলের কলধ্বনির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে উঠেছে । এমন পরিবেশে মানুষ 

প্রিয়জনের সান্নিধ্যের জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। 

১৩২ হাষ্টার 



একদিন সন্ধ্যার দিকে স্টীমাব ফুম্ভেতে নোঙর ফেলল । একপার চোরা 

পাহাডে বন্দরটা ঘেরা; তাই যখন শুনলাম কোন্ পথে ঘ্বীপে যাওয়া যায় এ 
নিয়ে এক স্থানীয় নাবিকের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের তর্ক চলছে, একটু চিত্তিত হয়ে 
পড়লাম, কারণ এই আধ মাইল পথ সীতরে যাঁধাব ইচ্ছে আমার নেই, 
বিশেষত এইজগ্ঠে যে জল এখানে অসংখ্য কুমিবে ভতি। জাহাজে আলো 
বলতে কেবল ছুটে প্রাচীন ডিজ লগ্ঠন, তাই আমি ত।ডাতাডি আমার ছুটে 

স।ফ।বিব আলো এনে দিলাম। তখন সেই সমস্ত বাতিব মিলিত আলোয় 

কোনবকমে গিষে বন্দবে পৌছনে। গেল। 
স্টীমারের আলো দেখতে পেয়ে ঘবপবাসীবা তীবে এসে আমাদের পথ 

দেখবাব জন্যে আগুন তৈবি কবল । একট! ক্যানো তীব থেকে এগিয়ে এল, 

কয়েকজন দ্বীপধাসী এল তাতে কর্বে,তাদের এই বিচ্ছিন্ন বন্দবে স্টীমার যে 

কী কঁজে আসতে পারৈ এ তাব। ভেবেই পেল ন1। এব উপর আবাব যখন 
তাবা শুনূল.ষে আমবা এখান পুরুরা-হু-মাপ থাকব বলে আসছি, খুব আশ্চর্য 
হল তারা। শ্বেতাঙ্গর! 'ে '্বারক্ষ সংগ্রহের বা বটব্সা্ষৈ কাজ ছাডা কোথাও 

যেতে পারে, এ ছিল/ভীদের ধারণার বাইরে। তারা বিশ্বাসই করতে চায় না 
ধে নিছক বিশ্রামের জঙ্থোই আগর এখনে এসো্ছি। 

কয়েকটা! বু-বড়ুপগাঞ্জের ছায়ায় আমাদের তাবু খাটানে! হল; আমর] 

সংসার পাততে ব্যস্ততম উঠলাম। একটা! পুরো সপ্তাহ শ্রেফ বিনা কাজেই 
কাটলে স্ীই নতুন রিরেশ উপভোগ কবেই কাটালাম । [তার ঘুম ভাঙত 
হাজাব হাজ্জার রত্বপুচ্ছ তোঁখুখির তীক্ষ চিৎকারে । আমাদের সানা "গেয়ে 
ভৃত্যেবা সকালবেলা গ্িঃখকে' এসে তীবুতে গবষ চা দিয়ে বগ্ভ। ক্গানের পর 
হত প্রাত্রাশ। সারার সকাল কাটত দ্বীপেব িভিন্ন রকমের পাধি আর ছোট 

ছোট জন্তদের দেখে । সিতুতুঙ্গ! আ্যাণ্টেক্লোপ ছাডা বড় জন্ত বলতে বিশেষ 
কিছুই ওখানে ছিল না, যদিও অবশ্ঠ সুদ্রতীরের, নলথাগ্ু্ডার ঝোপের মধ্যে 

দেখা যাচ্ছিল জলহস্তীর দল খেলে বেডাচ্ছে. কখনেধ.বা ওদের বালির উপর 
রোদ পোহাতেও দেখা গেল। মেঘন্কা! দিন ছাডা, বা রাজ্রের খাবার সময় 
ছাড়া তাবা পারতপক্ষে জরা থেকে বেশি'দুরে যেত না। 

সাধারণ মাহুষের যা ধারণা, আসলে কিন্তু জলহস্তীর দেহের শর্তি তার থেকে 
অনেক বেশি। পূর্ণদেহ জলহস্তীর শার্বীরিক শক্তি গণ্ডারের চেয়ে কম নয়। 
একবার হ্রদের ধারে এক জলহস্তী আর এক গণ্ারের লডাই হয়েছিল--ছুটোই 
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পুরুষ, পূর্ণবিয়স্ক । লড়াইয়ে ছুটোরই মৃত্যু হয়। জলহভী তীরে এসেছিল বড় 
বড় ঘাস খেতে, সেখানে সে গণ্ডারের সম্মুখীন হয়,_গণ্ডার এসেছিল জল 

খেতে । কেউ রাঞ্জি নয় কাউকে পথ ছাড়তে | নিশ্চয়ই এক তুমুল লড়াই 
হয়ে থাকবে | জলহম্তীর প্রচণ্ড কামড়ে গণ্ডারের পিঠ অত্যন্ত যখম হয়েছিল, 
আর গণ্ডারের খড়গের আঘাতেও তেমনি জলহসীর সর্বশরীর আ্তবিক্ষত হয়ে 
গিয়েছিল। মাত্র কয়েক ফুটের ব্যবধানে ছুটে। মৃতদেহ পড়ে ছিল, সম্পূর্ণ 

অনাবশ্ুক এক লড়াইয়ের ফলে। তবে হ্যা, আত্মসম্মানের একট৷ প্রশ্ব 

ছিল বৈকি! 

নলখ।গড়ার মধ্যে ছিল খুদে-খুদে একজাতের হাস। শান্ত পরিবেশের 

প্রাণী তারা, আমাদের দেখে কোন ভয় পেল না । এই পাখিগুলো৷ আমার 
অত্যন্ত প্রিয় । কতরকমের পাখি যে এখানে আছে তা গুণে শেষ করা যায় না। 

এক-এক ঝাকে এমনকি এক হাজারট। পর্যস্ত পাখি দেখা গেল। 

ফুম্ভের চতুর্দিকের জলে অসংখ্য কুমির। জলের উপর ভেসে-থাক 

তাদের মাথ! দেখে মনে হয়, জলে-ভাসা কাঠের টুকরে। কতগুলো! । আঠারো 

ফুট লম্বা! অতিকায় প্রাণী থেকে শুরু করে বড়-সড় গির্গিটির মত কুমিরেরও 
দেখা মিলল। তাঁদের রঙেও প্রচুর বৈচিত্র্য, কালচে বাদামি থেকে শুরু করে 

হলদেটে সবুজ--কত রডের কুমির | কুমিরই, সহ একমাত্র প্রাণী যে 

মান্য আর তার স্বাভাবিক শিকারের মধ্যে কোন তাগতম্য মানে ন1। 

কুমির শিকার করে অনেকবারই তার পেটের ভিতরে আদিবীদিদের 

অলঙ্কার পেয়েছি; আর বুনো শুয়োরের খুর, আযাণ্টেলোপের শিং আর হরেক 
রকমের পাথর তো হামেশাই পাওয়া যেত। কেন এর] পাথর খায় বুঝতে 
পারি না, হজমের কাজে সাহায্য করে বলে হয়ত,-যে কারণে উটপাখি 

পাথরের নুড়ি গিলে থাকে । 

দ্বীপে থাকতে আমি হিল্ডার সান্নিধ্য থেকে দরে ছিলাম শুধু সেই সময়টুকুই 
যখন আমি ছুটে! পিতুতুঙ্বা আযাপ্টেলোপের নমুন। সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম । 

হদের তীর অঞ্চলে একসময়ে এদের প্রচুর পাওয়া যেত, কিন্তু এখন এর! অত্যন্ত 
দুপ্্াপ্য হয়ে উঠেছে, স্থানীয়' বাসিন্দারা! এদের প্রায় শেষ করে এনেছে । নল- 

থাগডার ঝোপে জাল ফেলেছে, আর ওদের তাডা করে সেই জালে এনে 

ফেলেছে,_এভাবে ওদের ধরেছে । কয়েকটা আযাণ্টেলোপ হ্রদ সাঁতরে ফুম্ভে 

দ্বীপে এসে পৌছয়। এখানে ওদের প্রচুর বংশবৃদ্ধি হয়, কারণ যে-অঞ্চলে ওরা 
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চরে ধেভায়, স্থানীয় বাশিন্বাদের নিক্ষিপ্ত ব্মের আওতার বাইরে সে জায়গা । 

একটা হালকা রাইফেল নিয়ে আমি একদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম। 

জঙ্গল এত থনসন্লিবদ্ধ, যে পাছে পথ হারিয়ে ফেলি সেই ভয়ে গাছে গাছে চিন 
রেখে অগ্রসর হতে হল। জঙ্গলের মাঝে মাঝে বেশ খানিকটা করে ফাকা 

জায়গা! আমর চোখে পডল যেখানে চরে খাব।র চিহ্ৃ বর্তমান । কিন্তু তখন 

মাত্র বেলা দুপুর, তখনো ওদের খেতে আসার সময় হয়নি। পাঁচটা পর্যস্ত 

বিশ্রাম করবার পর আবার আমব] ওদের খে।জে চললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই 

দেখা গেল, একটা সিতুতুর্গা এরকম একটা ফাকা জায়গায় চরে বেডাচ্ছে_ 

আমার থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ তফাতে। শিকারের পিছু নেবার ব্যাপারে 

আমার নিজের উপর একটু বেশিমাত্রায় আস্থ! ছিল, তাই চেষ্টা করলম ওর 

আবো কাছে যেতে। গু'ডি মেরে অগ্রসর হলাম ওর দ্কে। হঠাৎ 

আণ্টেলোপট] লাফাতে লাফাতে আমার পেছনে চলে গিয়েই সোজা বনের 

মধ্যে ঢুকে পডল | আমি গুলি করলাম, কিন্তু সে গুলি লাগল না, উপর দিয়ে 

চলে গেল? বোকার মত লক্ষ্যভষ্ হতে হল। আবার সদ্ধান শুরু করলাম। 

এবার আমাদের ভাগ্য ফিরল । একট! অল্পবয়স্ক পুরুষ-সিতুতুঙ্গা ঘাস খাচ্ছিল-_ 
এত বড-বড সে ঘাস, যে দেখ! গেল শুধু তার পিঠটা আর শিং-এর সাদ্দা 
ছু'চলে। অগ্রভাগটা। বসে পড়ে শিস দিতেই অমনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাড়ালো 

সে,-এখন আর গুলি করার কোন অস্থবিধে হল না। সে-ই হল আমার 

প্রথম স্মারক | 

আ্ণ্টেলোপটার উচ্চতা কাধ পর্যন্ত প্রায় চুয়াল্লিশ ইঞ্চির কাছাকাছি। 
তার গায়ের লোম লম্বা! লগ্বা, মহ্ছণ, ঘন বাদামি রঙের । আমার নন্গর ছিল 

বিশেষ করে তার খুরগুলোর উপরেই । কয়েক পুরুম আগে, যখন ওর! 

প্রধানত জল। অঞ্চলে থাকত, ওদের পায়ের থুর ছিল অনেকটা লম্বা, ছ-ইঞ্চির 

বেশি তো বটেই। খুর বড় হওয়ায় সে জলার উপর দিয়ে ছুটতে পারত, পা 

বসে যেত না। অর্থাৎ তুষারের জুতে। মানুষের ষে কাজে লাগে আর-কি। 

কিন্ত কয়েক পুরুষ এই দ্বীপে বসবাসের ফলে এখন আর ওদের খুর অত বড় 
নয়, সাধারণ আযাপ্টেলোপের খুর যত বড হয় প্রায় সেই মাপেরই। আর 
কয়েক পুরুষের মধ্যেই দেখা যাবে যে ওর খুর আর একটুও বড নেই ।--এই 
উদাহরণ থেকেই দেখা যাচ্ছে কিভাবে প্রাণীরা অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে 
নিজেদের থাপ খাইয়ে নিতে থাকে । 

হান্টীত্ব ১৩৫ 



মাত্র ছুটে। সিতুতুঙ্গ! আযণ্টেলোপ আমি সংগ্রহ করলাম। এই দ্বীপে এসে 
ওর] আশ্রয় পেয়েছে, অনর্থক আর ওদের মারতে ইচ্ছে হল না। 

আর পাখি সংগ্রহ করলাম ছু-হাজরেরও বেশি । পাখির ব্যাপারে 

ক্যাপ্টেন পিটম্যানেব উৎসাহের অন্ত ছিল না। স্থপারলেটিভ সান্;বার্ডও ছিল 
ওদের মধ্যে এরা হল এই জমকালে। পাখিদের সবচেয়ে সের1। অনেক 

রকমের রেল-বার্ডও সংগ্রহ করল[ম, কারণ আমি জানতাম যে ক্যাপ্টেন 

পিটম্যান এগুলো পেযে খুব খুশি হবেন । 

এক রাত্রে এক প্রচণ্ড ঝডবুষ্টির মাতন আমাদের শাস্তিপূর্ণ দিনগুলোর মধ্যে 
দিয়ে বয়ে গেল, এছাডা আর কোন অশান্তি ক-দিনের মধ্যে দেখা দেয় নি। 

তীবুর চতুর্দিকের বড বড গ|ছগুলোর সে কী দোল খাওয়া! কত ভাল ভেঙে 
পডে গেল,-একট1 বড ডাল আর-একটু হলেই আমাদের তাঁবুর উপর পড়ত, 

তাবুর কাছেই মাটির উপর পড়ে সেট! বর্শার মত গেঁথে গেল। হ্রদের বিক্ষুব্ধ 
জল বিদ্যুতের চমকে ঝলমল করে উঠল । গাছের ডালগুলে! এত দুলছিল যে 

তোতাপাধির! পর্ষস্ত তার উপর বসতে না পেরে মহা চিৎকার শুরু করল। সে 

এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগের রাত, যদিও ভাগ্যক্রমে আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি । 

ফেরার সময় যখন হল, এস্. এস্. পাপি আগারসন এল আমাদের নিয়ে 
যেতে। আমাদের চলে যেতে দেখে দ্বীপবাসির1 যেমন হুঃখিত হল, আমরাও 

তেমনি দুঃখিত হল।ম তাদের ছেডে আসতে । ছুটি উপভোগ করার উপযুক্ত 

এত চমৎকার জায়গ! আর কোথাও দেখিনি । এখানে পোকার উৎপাত নেই 

বললেই চলে”-ষে ব্যাপার আফ্রিকায় অত্যন্ত ছুর্ণত। সাজ্যাতিক €সেৎসে 

(]5৪৮৪৪) মাছির ও কোন চিহ্ন এখানে দেখা গেল না। হিল্ড আর আমি 

বেরিষ্বে পডগাম, স্থির করলাম আবার ফিরে আসব এখানে | কিন্কু হার, আব 

তা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এখন মনে হয় যে আর সেখানে না গিয়ে একরকম 

ভালই করেছি, কারণ দ্বিতীয়বার আর হয়ত ও জায়গা অমন অপূর্ব বোধ হত 
না এবং ফলে হয়ত হতাশ হতে হুত, কারণ সেই থেকে ওর শ্বতি আমাদের 
মনের মণিকোঠায় আদর্শস্থানীয় হয়ে রয়েছে। 

১৩৬ হাপ্টীর 



॥ ১০ ॥ মহিষ শিকার 

ফুম্ডে থেকে ফিরেই কেনিয়াব শ্িকাব-বিভাগ থেকে ক্যাপ্টেন রিচির লেখা 
একটা চিঠি পেলাম | সঙ্গে সঙ্গে দেখা কবতে গেলাম তার সঙ্গে। শিকার- 

বিভাগ তখন আর-একটা নিষস্ত্রণেব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল। নাইরোধি 

থেকে শ খানেক মাইল তফাতে টমসন্স্ ফল্স্ অঞ্চলে একপাল মোষ প্রচুর 
অনিষ্ট কবে চলছিল। খেত খামাব ধ্বংস কবছিল, মান্তষ জন মাবছিঙ্স। 

ক্াাপ্টেনণ বিচি তাই স্থির কবেছেন এ দলটকে শায়েস্তা করতে হবে। 

এই মোষগুলোকে মাববাব সিদ্ধাস্ত নিলেও এখানকাব যাবতীয় মোষের 

স্থবিধে অন্থুবিধের দিকে ক্যাপ্টেন বিচির দৃষ্টি ছিল। এই মোষের দল অত্যস্ত 

অশিষ্টণর হয়ে উঠেছে বলেই ক্যাপ্টেন রিচি চাধীদেন স্ৃবিধেব জন্যে চাইছেন 

যাতে ওদেব সংখা নিষস্ত্রণ কর] যাষ। 

অনেক শিকারীর মতে মোষই হল আফ্রিকাব সবচেয়ে ভযঙ্কর জন্ত। 

মোষের আক্রমণে প্রচুর হিংশ্রতা থাকে, গুলি কবে তাকে প্রতিহত কর! 
একবকম অসম্ভব। এক্ষেত্রে সে গণ্ডার, এমনকি হাতির চেয়েও সাজ্যাতিক। 

মোষের আক্রমণ ব্যাহত হয় না যতক্ষণ না সে শিকারীকে মেরে ফেলে বা তার 

হাতে মারা পডে। শয়তানি বুদ্ধিতেও কম যাষ না সে। প্রায়ই দেখা যায় 
আহত মোষ এগোতে এগোতে হঠাৎ কখন পেছিয়ে পডে ঝোপের আড়ালে 

লুকিয়ে পডে, তাবপর স্থযোগ বুঝে অতফ্িতে শিক।রীকে আক্রমণ করে বসে। 
তাছাডা অনেক সময় সে বিনা কারণেই আক্রমণ করে খাকে। আর অনেকটা 

এইজন্যেই তাঁকে এতট] সমীহ করে চলতে হয। 

আমি এই সফরে একটা ভারি রাইফেল ব্যবহার করব ঠিক করলাম ) 
৫০*নং ভবল জেফ্রিটাই বেশ উপযোগী হবে| আমার মনে হয়, সবচেয়ে ভারি 

যে বন্দুক মাঙ্গষের পক্ষে বহন কর! সম্ভব তাকেও বোধহয় মোষ শিকারের পক্ষে 

বাহুল্য বলা চলে না। কোন আহত মোম হয়ত ঝোপঝাপের আডালে লুকিয়ে 

পড়তে পারে, তাই ঠিক করলাম, কুকুর সঙ্গে নেব। একে যদি কেউ অন্তায় বা 
অখেলোয়াডোচিত মনে করেন তো! তার উত্তরে এই বলব যে এ কাজের ভার 
আমার উপর স্স্ত হয়েছে, সুতরাং নিজস্ব গৌরবের অগৌরবের প্রশ্ন এক্ষেত্রে 

অবান্তর । 

নাইরোবিতে যে কুকুরের সম্কান পেলাম, কোন কাজেরই নয় সেগুলো? 

ছাক্টার ১৩৭ 



কিন্তু এর চেয়ে ভাল যখন মিলবে না তখন আমার বাধ্য হয়েই কিনতে হত 
সেগুলো । পরে ও্পনিবেশিকরের কাছ থেকে এপ্রের চেয়ে ধড আয় ভাল 

কয়েকটা কুকুর কিনে দল ভারি করেছিলাম। কিন্তু একট! সর্দার-কুকুরের 
অভাব তখনও আমার ঘোচেনি-_-এমন একটা কুকুর, যার সাহসে আর দু়তায় 
সঙ্গীরা উদ্বুদ্ধ হবে। কুকুরের স্বভাঁবই হল কোন সর্দারকে অন্থসরণ করা এবং 

মাত্র একটা ভাল সর্দীর-কুকুরেব পক্ষেও একটা পুরো পালকে শিক্ষিত করে 

তোলা সম্ভব। তেমন কোন সর্দার-কুকুব না পেয়ে বাধ্য হয়েই আমার এই 
পাঁচমিশেলি কুকুরের পালকে নিয়ে বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হতে হল। 

যেদিন বেরোবে! তার দিনকয়েক আগে এক ভদ্রলোক তার প্রিয় কুকুরটিকে 

নিতে অনুরোধ করলেন । তিনি বললেন এটাকে নিষে অবধি তিনি স্বস্তির 

নিশ্বাস ফেলতে পারেন নি। কুকুবটা নাকি এত ভয়ঙ্কর যে বলবার কথা নয়। 

অনেক মাহ্ধষকে মে কামডেছে, গৃহপালিত পশ্ডও অনেক মেরেছে । মালিকের 

বর্ণনায় যা শ্বনলাম তাতে তো মনে হল না ওকে দিয়ে কোন কাজ হবে। 

কিন্ত তখন আমার যা অবস্থা তাতে কোন কুকুরকেই বাতিল করা সম্ভব 

নয়। গেলাম তাকে আনতে । 
প্রথম দর্শনেই কিন্ত আমার কুকুরটাকে ভাল লাগল । কুকুরটার হাড 

মোট! মোটা, গায়ের রঙ বাদামি; আকৃতিতে সে আযালসেশিয়ানের সমান। 
তার চোয়াল খুব জোরালো, আর দেখলেই বোবা যায় যে সে চোয়ালের 
ব্যবহার ওর ভাঁল করেই জানা আছে। কুকুরটাকে দো-আশলা বলে মনে হল, 

তবে, ওর মধ্যে বুল টেরিয়ারের রক্তই মনে হুল ধেশি। ওর নাম দিলাম 

বাফ,_নামট] উচ্চারণ কর] বেশ সহজ এবং এ নামে ও সাড়াও দিল। আমার 

মনে হল ওকে নিযে আমার দিবিব চলে যাবে। কুকুরটার মধ্যে প্রচুর তেজ 
আছে, উত্তেজনারও অভাব নেই ? বাড়িতে পোষ-মানা আছুরে কুকুরের কাজ 

তাকে দ্দিষে একেবারেই অসম্ভব । শহরে আটক থাকবার কুকুর সে নয়, 

আমি নিজেও যে সে মনোভাব ভালভাবেই বুঝি না তা নয়; স্থৃতরাং এর ফলে 
যদি বাফের মেজাজ খারাপ হয়ে থাকে এবং এজন্যে সে কয়েকট1 শয়তানকে 

কামডেই থাকে তো আমি অন্তত সেজন্তে তাকে দোষ দিতে পারব ন।। 

কিছুদিনের মধ্যেই বাফ কুকুরের পালের সর্দারের ভূমিকা গ্রহণ করল। 

ইতিমধ্যে অনেকের সঙ্গেই তার লডাই হয়েছিল, কিন্তু অগ্লদিনের মধ্যেই সবাই 
বুঝল যে বাঞকে না ঘাটানোই বুদ্ধিমানের কাঁজ। কিন্তু তই সে হিং আর 

১৩৮ হাষ্টায় 



দুর্দীস্ত হোক না কেন, বাফ হল সত্যিকার খাটি কুকুর বলতে যা বোবার তাই। 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে আমার পায়ের কাছে পডে থাকত, আর গভীর, সতৃষ 

চোখ তুলে আমার মুখের দিকে*তাকিয়ে থেকে আমাব যনোভাব বুঝতে চেষ্টা 

করত। যে ক-দিন নাইরোবিতে ছিলাম তার মধ্যেই বাফ আমার অত্যন্ত প্রিয় 

হয়ে উঠল, অন্ত কোন কুকুরের চেয়ে বেশি। এখন শুধু দেখতে হবে মোষ 

শিকারের ব্যাপারে ও কতটা গুণের পবিচয় দিতে পারে, মোষের ভয়ঙ্কর 

শিং আর খুব থেকে নিজেকে বাচীবাব উপযুক্ত হয়েছে কি না। 

টমসন্ম্ ফল্ম্ এর কাছে এসে আমি প্রথম বুঝলাম, কেন তার পুরোনো 

মালিক তাকে এডাবার জন্তে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। একদিন আমি কুকুরের 

পাল নিয়ে বেছাতে বেবিষেছি, পথে একপাল ভেডার সঙ্গে দেখা । একজন 

বাখাল তাদেব নিষে চলেছে । ভেডা দেখে আর বাফ স্থির থাকতে পার্ক না, 

পালের মধ্যে বীপিয়ে পডে একটা ভেডাকে ধবে ফেলল । ছু-এক নেকেণ্ডের 

মধ্যেই বাফ ভেডাটাব ঘাডে উঠে গভীরভাবে তার গলায় দাত বলিয়ে 
দিল। তাকে জোব করে ছাড়িয়ে এনে আমার বেণ্ট খুলে এমন প্রহার 

লাগালাম যে জীবনে সে তাভূলতে পারেনি। একটুকুও আপত্তি মা তুলে 
বাফ সে শাস্তি গ্রহণ করল, আর এজন্যে আমার তাকে আরও ভাল লাগল। 

ভেড়াটার দাম মিটিয়ে আমর! ফিরলাম; খুশিমনেই বাফ সমস্ত পথটা আমার 

পিছু পিছু চলল। 

আমার নিয়ন্ত্র-শিবিবেব সঙ্গে যুক্ত ছিল কয়েকজন ন্দেরোবো স্কাউট 

যাদের কাজ হল জঙ্গল পরিষ্কার করা । তারা হল এক ভাগ মাসাই আর তিদ 
ভাগ বুশম্যান। শিকারী হিসেবে কিছু গুণ তাদের আছে যা অস্বীকার কর! 

যায় না, যদ্দিও কিছু পশুবধ যে তারা না করে তা নয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টা হল 

আমরা গ্রামে এসেছি, এমন সময় হঠাৎ তাবুর বাইরে এক ভীষণ সোবগোল্ু 
শুরু হল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দেখি, বাফ একটি মেয়েকে শুইয়ে ফেলেছে, 

এখন সে তাব কাপড খুলে নেবাব জন্তে ব্যস্ত। কাপড বলতে তাব যা ছিল তা৷ 

অতি নগণ্য; কিন্তু সেই কাপডও বাফ ছি'ডে ফেলে তার শরীরে দাত 

বসিয়েছে। তাভাতাডি বাফের ল্যাজ ধরে প্রাণপণে টেনে তাকে মুক্ত করে 

নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কাছের একটা কুটিব লক্ষ্য করে ছুটল--ভার 
পাছায় লাল আর সাদা চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ভেবেছিলাম এই ব্যাপার নিয়ে 

ওরা প্রচুর আঁপতি জানাবে, কিগ্তু দেখলাম মেয়েটির শ্বামী হাসতে হাসতে 
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গড়িয়ে পডছে আর বাকি সকলেও এ ব্যাপারে খুব মজা পেয়েছে । অনেকে 

এসে অমন চমত্কার কুকুরের মালিক হিসেবে আমায় অভিনন্দন জানু! পর্যস্ত। 

তাদের ধারণা, কুকুরটার এই তেজ হল মোষ'শিকারের পক্ষে শুভ সুর্টনা। 

ন্দেরোবোদের সঙ্গে কথ! কয়ে মোষদের প্রতিশোধ-ম্পৃহার অনেঞ কাহিনীই 
শুনলাম । ছুটে! উদাহবণ দিচ্ছি, যা থেকে পাঠক ওদের সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা 
করতে পারবেন, বুঝবেন কতটা! প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওর] তাদের 

আহতদের আক্রমণ কবে। 

একজন ন্েরেোবো খোড।তে খোডাতে আমার কাছে আসায় আমি তাকে 

তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। লোকটা আমায় তার গোডালি দেখালো 

গোড়ালিটা! একেবারেই উডে গেছে, _পরিফার কামডে ছি'ডে নেওয়]। 

ও বললে, একট। মোষের কীতি এট] । কথাট। তো আমার বিশ্বীসই হতে চায় 

না। তবে, ওব কাহিনী শোনার পর আর আমার সন্দেহ রইল না যে ও যা 

বলছে তা সম্পূর্ণ সত্য। 
ঝোপের মধ্যে দিযে লোকটা তার শাহ্বার দিকে চলেছে । হঠাৎ একটা শব 

ওর কাঁনে যেতেই ও থমকে থামল, তারপরেই দৌড শুরু করল। পেছন থেকে 
ধুবের শব্ধ পেয়ে ও বুঝল যে একটা মোষ ওকে তাডা করে আসছে । লোকটা 

বেশ খানিকটা এগিয়ে ছিল, কিন্তু ক্রমেই মোষট1 ওর নিকটবর্তী হচ্ছে, খুরের 
শক ক্রমেই জোব হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে মরীয় হয়ে লাফিয়ে উঠে একট 

গাছের ডাল ধরে ফেলল, আর ঠিক সেই সময়ে মৌষটা সবেগে তার তল। দিয়ে 

ধেয়ে গেল। আবার ফিরে এল মোষটা। যেখানে লোকটা ঝুলছিল তার 

নিচে এসে ঈাডিষে আক্রোশে ঘেোৎ-ঘেোৎ করতে লাগল, মাটি আচডাতে 

লাগল। লোকট1 তখনও সেই অবস্থায় ঝুলছে, পাছুটো যথাসম্ভব মাটি থেকে 

উচু রেখে। কিন্তু এভাবে পা গুটিয়ে রাখা বেশিক্ষণ সম্ভব হল ন1। তার ভান 
পায়ে ঝি'ঝি ধরল, যেজন্তে তাকে মুহূর্তের জন্যে পাটা! নামিয়ে সমান করতে 
হল। সঙ্গে সঙ্গে মোষটা সবেগে এসে এক কামডে এমনভাবে তার 

গোডালিট1 কেটে নিল, যেন সামান্ আগাছা একটা । তারপরে, রক্তের 

স্বাদ পেয়েই হয়ত, সে তৃপ্ত হয়ে চলে গেল। অর্ধচেতন মানুষটা! তখনও 

তেমনি ডালটা ধরে ঝুলে রইল । 

কাহিনীটা মনে মনে আউড়ে নিয়ে এর মধ্যে অবিশ্বাস্য কিছু দেখলাম না, 

কারণ দাত ব্যবহার না করার কোন কারণই মোষের নেই। ঘোড়া ভয়ঙ্কর 
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কামড় বসাতে পারে । বঙ্গতে কি, রেগে গেলে ঘোড়া পায়ের খুর দিয়ে বততটা, 
দাত দিয়েও ঠিক ততটাই ভয়ঙ্কর আঘাত করতে পারে এবং মোষ যে 
তার শঙ্রকে কামড়ে টুকরো টুকরো! করে ফেলতে পারে, এমন অভিজ্ঞতাও 
আমার পরবর্তীকালে হয়েছে। 

ক্রুদ্ধ মোষের আঘাত অনেক সময় অত্যন্ত ভয়।বহ হয়ে উঠে পর্যন্ত। 

একজন স্থানীয় বাসিন্দা একদিন আমার ভাবুতে এসে আমার গ্কাউটের কাজ 
করবে এই ইচ্ছা প্রকাশ করল। ওর সঙ্গে কথা কইতে কইতে পক্ষ্য করলাম, 

ওর দুই উরুর মাঝখানে একটা মস্থণ ক্ষতচিহন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে 

শিশুহুলভ সবলতাএ সঙ্গে তাৰ কৌপিন খুণে ফেলল । আতঙ্কের সঙ্গে দেখলাম, 
লোকটার অগুকোষের কেন চিহ্মাত্র নেই। এই দেখে যে বিশ্বয়কর শব্ধ 

আমাব মুখ দিয়ে বেরিযে গেল, তার উত্তবে লোকটি বললে যে খুব ভাগ্য ভাল 

তাই সে বেঁচে গেছে, মুগ্নু (ঈশ্বর )দখ। না করলে এযাত্রা মে নির্ধাত মারা 

পডত। 

কাহিনীটা যেমন ওর মুখে শুনেছি তেমনি বলছি। একদিন ভোন্ে সে 

তার মৌচাকগুলে দেখতে বেরিয়েছে । এই চাকগুলে। হল কাঠেব তৈরি, 

অনেকগুলো! খোপর তাতে । গাছের উপরের ভালে ভালে চাঁকগুলে! বাঁধা 

থাকে, তাতে কোন সময়ে পাখি, কোন সময়ে সাপ, আব কোন সময়ে বুনো 

মৌমাছি বাসা বাধে । মৌমাছি যখন বাস বধে, স্থানীয় বাসিন্দারা তখন 

এসে মধু নিয়ে যায়, কারণ জঙ্গলের মধ্যে চিনি যেমন দুপ্রাপ্য তেমনি মহার্থ। 

বড বড ঘাসের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ সে প্রায় একট! মোষের উপর 

গিয়ে পড়ে । মোষট! বিশ্রাঘ করছিল, সঙ্গে সঙ্গে সে লাফিয়ে উঠতেই তার 

একট] বাকানো শিং লোকটার দুপায়ের ফাকে লাগে আর এক ঝট্কাকস সে 

শূন্বো ছিটকে ওঠে। তারপর সে সোজা ক্ষিপ্ত মোষটার কুঁজের উপর ঘোডান্ব 
চডার মত করে পডে। মনীয়! হয়ে এক হাতে মোষটার একটা কান আর 

অপর হাতে তার ঘ।ড ধরে লোকটা কোনরকমে গয়ে গেল। জ্ুদ্ধ মোষট। 
তখন সবেগে দৌড়তে লাগপ, আতঙ্কিত লোকটা তখনও তেমনিভাবে তাকে 

আকডে ধরে রয়েছে। প্রায় ষাট গজ সে তেমনি করে মোষটাকে আকড়ে 

রয়ে গেল, তারপর মোঁষট! একটা কাটা-ঝোপের উপর সবেগে ধাক্কা খেতেই 
সে ছিটকে পডে গেল। 

পতনের বেগে থে প্রায় মুদ্ছিত হয়ে পডল। চিত হয়ে পড়ে গেল সে” 
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দেই অবস্থাতেই দেখল, যোৌষটা! আধার তার দিকে ফিরে আসছে । কয়েক 
ফুটের মধ্যে এসে থেমে দীডালে! মোষট1, তারপর মহা বেগে ছুটে গিয়ে 

অসহায় মানুষটির পেটে ভরঙ্করভাবে গৌতা মারল | মোষটার শিং তার 

দেহে প্রবেশ কগতেই সে সংজ্ঞা হাপালো। 

জ্ঞান যখন ফিরল, স্থয তখন অস্তপ্রায়। তার সমস্ত শরীর গাডট্ট, যেন 

পক্ষাঘাতণ্রস্ত। অনেক চেষ্টায় এটুকু সে বুঝতে পারল যে একট! ছোট নদীব 
কাছে যে পড়ে বরেছে। শরীগটাকে কোন রকমে টেনে সে নধীব ধাবে গেল। 

একটা হাত ভেঙে গেছে, যাই হোক, ভাল ভাতট] দ্রিয়েই সে কোনবকমে জল 
তুলে তুলে মুখে দিল। 

দু-সঞ্চাহ সে পডে বইল সেই নদীব তীরে । জল খেয়ে, আব নাগালের 

মধ্যে যখন যা পেল তাই খেখেই সে ক-ট। ধিশ জীখন ধারণ কবল। ক্ষতেব 
কোন শা কবাই তাখ পক্ষে সম্ভব হয় নি কেবল জল ছিটোনো ছাড।। 

বাতে সে গণ্ডাবেব জশ খেতে আসাব শব শুনেছে, আর ছু বাব শুনেছে 

কাছে-পিঠে হস্তিণীর তীক্ষ বৃংহিত। খহুবার শুনেছে অনতিদুর থেকে হাখেনাব 
ডাক--কখনো! কানা, কখনো বা হাসি, তবে, সে হায়েনা ভরসা কগে কাছে 

আসে নি। কুমিরবা নিঃশব্দে জলেব উপব ৬েসে উঠে তাব কয়েক ফুটের মধ্যে 

এসেছে । নডাচডার শক্তিটুকু পথস্ত তাপ ছিল না_-তেমনি শুষে থেকে তাদের 

দিকে তাকিয়ে থাকা ছাডা আব তাব কিছু করবার ছিল না। কয়েক মুই 

তাকে লক্ষ্য করে আবার তেমনি নিঃশবে তার৷ চলে গেছে। 

অন্তান্ মধু-সংগ্রাহকেরা এসে শেষ পযন্ত তাব দেখা! পায়। গ্রামে সবাই 
তাকে মৃত বলে ধরে নিয়েছিল, কাবণ কোন মাঙ্গষ বদি জঙ্গলে ঢুকে মাত্র 

কয়েক দিনের মধ্যেও ফিরে না আসে, তাব আত্মীয়ের তাব সমস্ত আশা ছেডে 

দেয়। তার ঘা প্রায় সেরে এসেছিল, আর যে সাজ্বাতিক ক্ষতি তার হযেছিল 

তার ফথা বাদ দিলে আবার সে আগেব মতই সুস্থ হয়ে উঠল। 

খন জিজ্ঞাসা করলাম এরপবও কেন সে মোষ শিকার কঞনতে চায়, তার 

ছু-চোখ জলে উঠল । সে বললে, “বাওয়ানা, শিং দেখলেই আমি সে মোষটাকে 

ঠিক চিনতে পাবব। তখন আমি তার মাকেন্দে (অও্কোধ ) কেটে নিয়ে 
খেয়ে নেব,--যেমন সে আমার অণ্ডকোষ নিয়ে পালিয়েছিল, ঠিক হবে 

যে মোষদেব আমি মাবতে এসেছি তারা ছিল মার্ধানেট জঙ্গলে | এখ।নকাব 

ঝোপ অত্যন্ত নিবিড, তাই এখানে শিকার করা যেমন কঠিন তেমন বিপজ্জনক । 
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ফা জায়গায় আমি মোবকে বিশেষ ভয়াবহ জন্ধ বলে মনে করি নাঁ, কিন্তু 
জঙ্গল যেখানে ঘন সেখানে অত্যন্ত ভয়াবহ সে। যাই হোক, সর্দার-কুকুর 
বাফের উপর আমার খানিকটা ভরসা ছিল। 

নাইরোবি থেকে আসবার পর“কুকুরের ধলটাকে কয়েকধিন বিশ্রাম করতে 
ধিম্বে আমি একদিন ভোরে স্কাউট আর কুকুরের দগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম্। 

বনের সর্বত্রই মোষের অস্তিত্বের পরিচয়, তাই কিছুমাত্র ইতস্তত না করেই 

কুকুরর। এগিয়ে চলল | মাসাই ব্রিজাভের কুকুর ছিল সিংহের চিহ্ন অনুদরণে 

অত্যন্ত অনিচ্ছুক । সিংহের গদ্ধেই বোধহয় তার] অন্থান্ত বোধ করত। কিন্তু 

কুকুরব| দেখা যাচ্ছে মোষের গন্ধে ভয় পা না। কিছুক্ষণের মধ্যেই শোনা 

গেল ঝোপ ঝাড ভেঙে মোষের দৌডের শখ আর তাদের পিছু-পিছু কুকুরের 
দলের চিৎকার করতে করতে ধাওয়া করার আওগাজ। স্কাউটদেব নিক্সে আমি 
চেষ্টা করলাম কুকুরের পালের যতট1 কাছ।কাছি থাকতে পারি। হঠাৎ একটা 

তীন্ষ চিৎকার শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি, মোষের শিডেব ঝপটা খেষে 

একটা কুকুর সোপ ঝাড ছাডিযে শুন্ে ছিটকে উঠেছে। কোথায় সে পড়ল 

তা আর দেখতে পেলাম না। এভাবে অনর্থক কুকুর নষ্ট না কবে ওদের ডেকে 

নেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু এ হৈ-হল্লার মধ্যে আমার নিজের গণার আওয়।জও 

শোন! দুষ্কর হয়ে উঠল। 

কুকুরের দলৈর কাছে যখন এলাম, দেখি, পাঁচটা পুরুষ-মোষকে তারা ঘিরে 

ফেলেছে । মোষগুলে। গোল হয়ে দাড়িয়ে রয়েছে, তাদের ল্যাজ ভিতরের 

দিকে আর মাথার শিং বাইরের দিকে কুকুরদের লক্ষ্য করে উদ্যত। হঠাৎ 

বাফ সবেগে মোষের দলকে লক্ষ্য করে ছুটে গিয়ে একটা মোষের নাক কামড়ে 

ধরল। সঙ্গে সঙ্গে মোষট]1 সেই অবস্থায় একটা গাছ লক্ষ্য করে ছুটে গেল, 

যাতে বাফকে সেই গাছের গু'ড়ির সঙ্গে পিষে ফেলতে পারে । বাফ কিন্তু অত 

সহজে কাবু হবার বান্দা! নয়, শেষ মুহূর্তে সে ঠিক সামলে নিল । এক গুলিতে 
আমি মোষটাকে শেষ করে ফেললাম । 

সেই থেকে বাফ এই কৌশল অবলম্বন করে চলল । কুকুরের দূল একট কি 
ছুটো মোষকে ঘিরে ফেলতেই বাফ একটা মোষকে আক্রমণ করে বসত, আর 

সোজা গিয়ে তার নাক কামড়ে ধরত। কোন কুকুর তেডে এলেই মোধেরা 

মাথা নিচু করত যাতে শিঞ্ডের পুরে! ব্যবহার করতে পারে, আর এতে করে 
বাফের অস্থবিধে ন! হয়ে স্থবিধেই হত বরং, বেশ শক্ত করে সে তাপ নাক 

হাণ্টীর ১৪৩ 



কামড়ে ধরত। গোজাতীয় প্রাণীদের নাক সাধারণত নরম হয়ে থাকে । 
মনে পড়ে স্বটল্যাণ্ডে থাকতে দেখেছি, কোন দূর্দাস্ত মোষের নাকের ভিতর 

দিয়ে দড়ি গলিয়ে কত সহজে চাষীর! তাদের নিয়ে যায়, তার! কিছুই করতে 

পারে না। একবার যদি বাফ মোষের নাকটা কামডে ধরতে পারে তাহলেই 
ব্যস, কোনমতেই মোষ তাকে ঝেডে ফেলতে পারবে না।, চারটে পা 

"অনেকটা ফাঁক করে এমন শক্ত হয়ে দাড়িয়ে থাকে সে, যে মোষটা তাকে শিঙে 

তোলবার স্থযোগ পায় না। 
পূর্ণদেহ মোষ এক অপুর্ব জন্ত, এদের এক-একটার ওঞ্জন প্রায় ২৫ মণের 

মতও হতে দেখা গেছে। কালো ছুই শিঙের গোডাট! মানুষের উরুর সমান, 

আর আগাট। ছোরার ছু'চলো মুখের মত ধারালো । মাথা নিচু করে তেডে 
আসার সময় মোধের মাথার এক্ত খুণি শামনের দিকে উদ্যত থাকে, তার উপর 

শক্ত শক্ত শিংছুটো তো আছেই । এরকম ক্ষেত্রে খুব বেশি ভারি রাইফেল 
ব্যবহার ন। করলে তাকে কাবু করা মুক্কিল। মোষ শিকারের সময় আমি তার 

বুক, ঘাড, কাঁধ ব্রা চোখের নিচে লক্ষ্য করে গুলি করি; কিন্তু মোষ যখন তেডে 

আসে তখন আর অত লক্ষ্য স্থির করা সময় থ|কে ন।, যেখানে খন্তব সেখানেই 
গুলি করতে হয়। 

সিংহ-শিকারেব সময় কুকুরেব পাল আমার যত কাজে এসেছিণ, মোষ 

শিকারের সমর এই কুকুরের পাল এখন তার চেয়ে অনেক বেশি কাজে এল । 

এর কারণ, সিংহের আক্রমণ এডানোর চেয়ে মোষের আক্রমণ এডানে! সহজ | 

আমার আগের দলটার রিচাপবুদ্ধির চেয়ে বেশি ছিল দুঃসাহস; খ্যাপা মোষের 

আক্রমণে ও সরে যেত না, সটান দঈডিয়ে পড়ত চুপচাপ । এত ক্ষিগ্র গতিতে 

মোষ তার ছুই শিং আর পায়ের খুর চাপায় যে সঙ্গে সঙ্গে পাল।তে না পারলে 
নিশ্চিত মৃত্যু। 

আমার অনেকগুলো কুকুরই কোন না কোন সময়ে মোষের গোৌতা খেয়ে 
ছিটকে পডেছে। কোন কুকুরকে আকাশে তুলে দিয়েই মোষ লক্ষ্য করে 
কোথায় সে পডবে, তারপর সঙ্গে সঙ্গে সবিক্রমে তাকে আক্রমণ করে বসে, 

যাতে সে পতনের বেগ সামলাবার সময়টুকুও না! পার । দলের অন্ত কুকুর গুলে 

তখন তার সাহায্যে আসে, মোষের কুঁজ কামড়ে ধরে চেষ্টা করে তাকে নিবৃত্ত 

করতে । মুহূর্তের জন্যেও যখন তারা কোন মোষকে বাধা দিতে পেরেছে তখনই 

আমি তাকে গুলি করার স্থযোগ পেয়েছি। 
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মোষের দলকে প্রাযহ দেখা যায় জলা অঞ্চলে চরে বেডাতে, তাদের সঙ্গে 

থাকে এগ্রেট পাখির দল। মন্ত মস্ত মোষগুলোর উপরে ওদের দেখে মনে হয় 

যেন সাদ কাগজের টুকরে। কতগুলো । পাখিগুলো মাঝে মাঝে মোষের 
পিঠে চডে বসত, ওদের গা থেকে পোকা ঠুকরে খাবে বলেই হয়ত। বড-বড় 
ঘাসের আডালে লুকিয়ে থাকা মোষের অবস্থিতিও শিকারী কখনো! কখনো 

উডন্ত এগ্রেটের নড।চডা থেকে আন্দাজ করতে পারে। একদল পুর্ণবয়স্ক মোষ 
যখন বড-ব আবলুপ-ক।লো। শিং তুলে লম্বা ল্ব! ঘাসের মধ্যে দিয়ে চলতে 

থাকে আব এই তুষাবশ্ুত্র পাখিব দল তাধের পিঠে কাযদ1 কবে বসে থাকে বা 

গন্তীণ পণক্ষেপে তাদেব সঙ্গে সঙ্গে চলে, অপুব দেখাখ ৩খন। 
যধিব। কখনো কোন ফাকা জায়গার একদল মোষেব দেখা মেলে, গুলির 

পাল্লা মধ্যে এদের পাওয়াই শক্ত আর ওদের দৃষ্টি আর শ্রধণশক্তি এত তীক্ষ 
যে ওদের কাছে যাওখাই এক সমস্তা। প্রাধফই তাই কুকুরদের শিস দিয়ে 

লেলিবে দিতে হত তাবা1 গুদের তাডা কবে বাইবে বেব রে আনত, তখন 

আর ওদের গুলি কর! আমাব পক্ষে কঠিন হত না। 

কিন্ত ঝোপের ভিতরে ব্যাপার দ্রাডায় অন্ত ণকম। তাডা-খাওয়! মোষ 

চুপচাপ ঝে।পেব আডালে আত্মগোপন করে খাকে/ আক্রমণ না করে 

অপেক্ষ। কবে থাকে, যতক্ষণ না শিকারী একেবারে ত।প্প খুব কাছে এসে 

পড়ছে । পাশ দিষে গুলি গেলেও সে একটু নডে না বতক্ষণ না সে নিশ্চিত 

জানে সে শিকাপীকে কাবু করতে পারবে । এসব ক্ষেত্রে কুকুবেব প্রয়োজন 

অত্যন্ত বেশি । প্রায়ই তারা অপেক্ষমান মোষের গদ্ধ পায় এবং সে ক্ষেত্রে 

চিৎকার করে সঙ্কেত জানায়, আব যখন তাও না পায়, শিকারার আগে আগে 

যেতে যেতে প্রাই তার! মোষের সামন! সামনি হয়ে পডে। বলতে বাধা 

নেই, এই মোষ শিকারের সময দশ-বারোবার এই কুকুবপাই আমার প্রাণ 

রক্ষা করেছে। 

ধাঁফ শেষ পধন্ত একেবারে অপরিহার্ধ হযে উঠেছিল । ওর মধে) ছিল অন্ভুত 

ছুঃসাহপ আর অপূর্ব বিচার-বুদ্ধির সংমিশ্রণ, যা অত্যন্ত ছুর্ণভ। সে জানত 

তেডে-আসা মোষকে পথ ছেডে দিতে হয়, অথচ মোষকে দে এতটুকু ভয় করত 

না। অস্বাভাবিক কোন পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে এই সাহসী কুকুর কখনো 

সত্যিকারের বিপদ যাকে বলে তাতে পডত না। 

একবার এই দল একট! প্রকা্ড পুরুষ-মোষের পিছু নেয়। কুকুরগুলো 
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যাকে তাতে ঘিরে ফেলতে না পানে মোষট1 সেজন্যে একটা ছোট নদীর 
মাঝখানে গিয়ে দাডিয়েছিল, কুকুরের তাডা-খাওয়া জন্তরা সুযোগ পেলে 

যাকরে থাকে আর-কি। পাডের উপর সার বেঁধে কুকুরগুলো দীভিয়ে আছে, 

আর খুব সোরগোল করছে, কিন্তু ঈ।তার কেটে তার কাছে যাবার সাহস হচ্ছে 

না। বাফ কিন্তু তেমন খান্দা নয়। তীর পরন্ত এসে সে মস্ত এক লাফে জলে 
পড়ল আর *1তরে গিয়ে হতভম্ব মোষটার নাক কামডে ধরল । তার দুঃসাহস 

দেখে মুহ্তকাল অবাক হযে রইল মোষটা, তারপর তাডাতাডি বিন্ময় ঝ।টিয়ে 
বাফকে ধরে জলে চুবিয়ে দেবাব চেষ্টা করল। কয়েক মিনিটে মধ্যেই বাফ 
ডুবে মারা যেত, যুদি না আমি এক গুলিতে এই অসমান যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে 

দিতাম। বাফ যখন ফাঁশতে কাশতে তীবে সীতরে এল, দেখলাম তাব 

সামনের ঈতগুলোর অগ্রভাগ ভেঙে গিয়েছে । এথেকে আন্দাজ করা যাণ, 

কী পাজ্ঘাতিক তার ামডের জোর আর কী প্রচণ্ড তাখ গোঁ! 

এট। নিয়ে বাফের সাহায্যে সতেবোট। মোষ মারা হল) এদের প্রত্যেক- 

টাকেই সে কামডে ধরে রেখেছিল যতক্ষণ না সে আমার গুলিতে মারা পডে। 

পরের বার কিন্ত বাফ মোষের কবল থেকে অত সহজে রঙ্গ পায় শি। 

কুকুরের পাল একদল মোষকেঁ ঘিরে ফেলে খুব চেঁচামেচি করছে আর মাঝে 

মাঝে তেডে গিয়ে কাঁমডে দিচ্ছে | বাফ একবার তেডে গিয়ে একটা প্রশ্কীপ্ড স্ত্র- 

মহিষের নাক কামড়ে ধরল। তেমনি কামড়ে ধরে রয়েছে বাফ কিন্তু মোষটার 

আধা-বয়সী বাছুরট1 তার ছোট ছোট শিং দিয়ে বাঘের পাজরে গু তোতে শুরু 

করল। বাফ খুখ হাপাতে লাগল, কিন্তু তবুও কিছুতেই সে কামড আলগা 
করল না। নির্ঘাত সে মারা পঙডত যদি না আমার ছু-জন স্কাউট গিয়ে 

মোষদুটোকে গুলি করে মারত | 

এই দুর্ঘটনার পর আমি বাফকে বিশ্রাম দিলাম যতক্ষণ না তার ঘা সেরে 
ওঠে । দু-শোরও বেশি মোষ মারা হল, ওদের নিঃশেষ করার কাজ প্রায় শেষ। 

আটক থাকতে বাধ্য হয়ে বাফ ফোস-ফাস করত আর সতৃষ্ণ নয়নে কেবলই 

তাকিয়ে থাকত যখন ওর দলের অন্য কুকুরগুলোকে নিয়ে আমি শিকাত্ে 

বেরোতাম। একজন স্কাউটের উপর কুকুরের পালের জন্যে ছুধ আনবার ভার 

ছিল, তাকে বললাম বাফকে সঙ্গে করে হাটিয়ে নিয়ে যেতে, কারণ, আমি 
দেখলাম, নতুব। হয়ত তার শরীর আড়ষ্ট হয়ে যাবে। আর তা ছাড়া কিছু 

কাছের ভারও তার উপর দেওয়া হল। 
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এমনি একটা সফরে একদিন একটা বরাহ্ বাফের পথে পডল। এই একটা 

প্রাণী যাকে বাফ কোনমতেই সহ্য করতে পারত না। স্কাউটের শত বাত্ণণ 

সত্বেও সে তাড়া করল বরাহটাকেে। বরাহটা তাভা খেয়ে একটা গর্তে ঢুকে 

পডল-_বরাহরা যেভাবে গর্ত ঢোকে সেভাবে-_ঘুরে দাড়িয়ে আগে পেছেক্ 
পা ছুটে! গলিয়ে দিয়ে তারপর বাকি শরীরট] গলায়, যাতে তার খঙ্গটা থাকে 

গর্ভে মুখের দিকে । বাফও গর্তে প্রবেশ করতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ 

বরাহটা তাকে তাডা করে বসল । আমাগ স্থির বিশ্বাস যে যদি বাফের দাতের 

আগ। ভেঙে না যেত তাহলে শিশ্চয সে বরাহট।কে কামডে ধরে রাখতে 

পারত। কিন্তু ত| না পারায় যেই বরাছেব ঘামে ভেদ চামডা থেকে তার 

কাম আলগা হযে গেল অমনি ববাহের খভ্গোর আঘাতে তার বুক চিরে গেল 

আর সনদে সন্দে তার মৃত্যু ভল। স্কাউট বণাহটাকে গুলি করে মারল বটে, কিন্তু 
ততক্ষণে অ'নষ্ট যা হবাব হয়ে গেছে। কছে এসে দেখল।ম বীর খাফেত্র 

মুতদেং১,- এমন পধি।গৃতিতে নে-মারা পঙল যখন আমি ধারণা করতে পাবিনি 

যেসেকোনবকম বিপদে পঙ্তে পারে। 

বাফেব মত অমন কুকুত্ন আব আমার ভাগে; জোটে শি। ওনু মৃত্যুর ফলে 
এ অভিযান আবার কাছে বিষময় হযে উঠল । আশা ছিল ওর কোন বাচ্চা 

হয়ত ওর স্থান অধিকাৰ কববে, কিন্তু তারা কেউই তার যোগা হল না। 

কুকুরের মাএ] বড প্রবণ মায়া, সে মারা না যাওয়া পথপ্ত ধারণাই করা যাস্ব না 
কত প্রিয় সে ছিল। মাঝে মাঝে তাই ভাবি, কুকুর পোষার যে আন, তার 

মৃত্যু শোকের তুলনায় সে আনন্দ যথেষ্ট কি না। 
দৈহিক শক্তি ও হিং্রতার জন্তে মোষ আমার চিরদিনের প্রিয় শিকার । শুধু 

কেনিয়ায় নয়, উগাগ্ডার আর কঙ্গোতেও আমি মোষ শিকার কবেছি। ওদের 

শক্তি সম্বন্ধে কোনরকম অহেতুক তাচ্ছিল্য না করেও আমি বগতে পারি ষে 

মোষ শিকারের বিপদ্দকে যেন একটু বাড়িয়ে বল। হয়েছে । মোষের দল যখন 

তেডে আসে তখন যে বিপদ ঘটে তার অনেক কাহিনীই আমি শুনেছি এসব 

ক|হিনীর বক্তব্য ই যে, তাদের পায়ের তলায় পডলে মাঞ্ষ নির্ঘাত মারা 

পডবে। আঙ্গি সাডে তিনশোরও বেশি মোধ মেরেছি, কিন্তু একবারও আমি 

মৌষকে দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করতে দেখি নি, কেবলমাত্র যখন পথ সস্কীর্ণ 

হওয়।য় ছড়িয়ে পডতে না পেরে বাধ্য হয়ে একসঙ্গে তাড়া করেছে তখন 

ছাড।। একে ঠিক আক্রমণ বল। চলে না, ভয়ে পালাতে গিয়েই বরং এই 
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অবস্থা । আমার অভিজ্ঞত]য় বলে, মোষ কখনে| দল বেঁধে আক্রমণ করে মা, সে 

আক্রমণ করে একা, সাধারণত যখন ধল থেকে আলাদা হয়ে পডে তখন । 

এই শিকারের কয়েক বছর পরে আমায় দ্বিতীয়বার একবার মোষ শিকারে 

যেতে হয়,এবার হল টমসন্স্ ফল্ম্ অঞ্চলে, একদল মোষ চাষের ক্ষতি 

করছিল, তাদের দমন করতে । মাত্র কদিন হল ওখানে গিয়েছি, এমন সময় 

আবেয়া নামে একজন স্থানাঁয় বাপিন্দা স্কাউটের পদপ্রার্থী হয়ে আমার তাবুতে 

এল । ও হল তুরকাশা উপজাতীয় | তুগ্নকানার! একজাতের আদিম বাসিন্দা, 
অত্যন্ত বন্য; তাদ্দের সহজেই চেনা যাঁয় তাদের খুব ধারালো কবচ দেখে । 
এই কবচ তরি হয় অত্যন্ত ধারালে। ছুরি বেঁকিয়ে; খুণের মত ধার সে ছুপ্রিত৩ে। 

এই কবচের খাবহারে ওর। অত্যন্ সিদ্ধতত্ত, এর এক আঘ।তে ওরা নানধের 

গল। কাটতে পারে । প্রথম যখন আমি আবেয়াকে দেখি, 5 তখন উপঙ্গউ 

ছিল ধলতে গেলে । তার ম!থার চুলে গোবরের পালেস্তরা | বিষাক্ত তা 

দিয়ে শিকার চুরির অপরাধে জীবনের অনেকগুণো দিনই তার জেলখ।ন।য 
কেটেছে। বর্বরেপ মত আক্তি মবে9 আমার ওকে একরকম পছ্ন্দই হল, 
শুধু এই কারণে যে, আর কিছু না হোক ও যে শিকারে সিদ্ধহস্ত তাতে সন্দেহ 
নেই। ক্কাউটের দলে ওর শি ভবার কারণ, ওর খুব ইচ্ছে ও এণট।| খন্দুক্ 

পায়। এ উচ্চাকজ্ক।এ্ মধ্যেও যে দোষের কিছু আছে তা নয়, কিন্তু আমি 

জানতাম যে স্থানীয় ।সিন্দাদের ধারণা, বন্দুক হল একটা মন্ত্রপূত অব্যর্থ বস্ত। 

অস্ত্র হিসেবে তার কোন মৃল্স/ থাক বা না-ই থাক। আবেম়াকে আমি দলে 
নিতে রাজি হলাম, কিন্তু এই শর্তে যে রাইফেলের সঙ্গে ভাল করে পরিচিত 

হবার আগে সে হিংস্র পশুর উপর তা ব্যবহার করতে পারবে না। 

চুরিবিগ্ঞার অৃভিষ্জতার ফলে আবেয়া অত্যন্ত নিপুণ স্কাউট হয়ে উঠেছিল । 
রাইফেলের ব্যবহারেও সে অবিলম্বেই যেরকম রপ্ত হয়ে উঠল, কাজ চালিয়ে 

যাবার পক্ষে তা যথেষ্ট । কিন্তু শত চেষ্টা সত্বেও তাকে বোগ1তে পারলাম না 
যে রাইফেলেরও ব্যর্থ হওয়! সম্ভব | যাই হোক, আমার যব য়ে শিপুণ শিকারী 

হিসেবে ছু-জন ক্কাউটের সঙ্গে একাদিন আমি তাকে মোষ শি পাগালাম। 

কয়েকদিন পরে ফিরে এল স্কাইট দু-জন। তারা বললে আবেয়। তাদের 

সঙ্গে শিকারে যেতে রার্জি হচ্ছে না? গর্বভরে বলে সে, আমরা তুরকানারা 
সর্বদা এক1-একাই শিক|র করে থাকি। এ হল সরাসরি আমার হুকুম উপেক্ষা 

করা; কারণ আমার ধারণা, একা-একা শিকারে যাওয়া] কোন মাগ্ষের পক্ষেই 
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নিরাপদ নব, ছু-জন অন্তত স্ব সময়েই দবকার, একজন চিহ্ন অন্সরণ করে 

চলনে আব অপবজন অতর্ষিত আক্রমণেব জন্তে প্রস্তুত থাকবে । ঠিক করঙ্গাম়, 
ফিবে এলে আবেযাকে খুব ধমকে দেব । 

কিন্তু ফিল না আবেষা। পাঁচ 'ধনব জন্বে আমি অস্ব্ন শিকাবে 

গিষেছিলাম, ফিবে এসে দেখি আবে ার £ আমান প্রতীক্ষায় বয়েছে। আবেয়া 

নতুন কিনেছে তাকে) সেও পাব উপঙ্গ | তাব কাছে শুনলাম আবেয়। আব 

ফেবে'ন, এপং তাব আশঙ্কা, ভযত চণম তর্ঘটণাহ ঘঢটেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা 

দল ৩৭ কে আমবা তাব খোজে বেদ্ণে পচলাম। 

মাানেটেব বনেব এখানে ওখানে ফাব। মালভ ম ছাদাণে। আছে, এইরকম 

এবট। জাধগায় একটা খুব ব্ড গাছের কাছে আধার দেভাবশেষ পাওয়] 

গেল। ভাতোন। আব *কুণ তাব সমস্ত শবীন খেযে ফেলেছে, সনাক্ত কবলাম 

তান মাখাব খুর্ল দেখে। প্রমাণ যা মিলল ত তে বোঝ! গেল, আব-একজন 

স্থন।ণ বাঠিনা তাকে হত্যা কবেছে। তাব অনেকগুলো পাজর এমনভাবে 

ভেড়ে বয়েছে য| »ম্তব কেবলমাত্র খুব ভাবি শুগু ধিরে আঘাত করলে । ছুটো 

হাডেব মাঝে একট লম্বা বাক।নে] কাট। দাগ, সেটাকে একটা বল্পমের আঘাত 

মনে হখ। তাব বাইফেল বা গুলিব।ক.দবও কোন চিহৃই নেই,-নিশ্চয়ই 

কোন জন্ক এগুলো নিয়ে যাষনি। স্থানীয় থানা উনস্পেক্টন মিঃ জে-কে আমি 

ঘটন।91 জানালাম। 

ও অঞ্চলে মেই সময় কথেকজন দুর্বও লুকিষে ছিল যাবা অনেক ডাকাতি 

বাহাজানি কবেছে। এইসব বদ লোকেখ শতে বন্খুচ আব গুলি বারুদ পড়।টা 

অত্যন্ত ভাবন।ব ব্য।পাব। ইনস্পেক্টব আবেষাঁব দেহট] পবীক্ষা কবলেন। 

গাছছটাব নিচে আবেএ1 একট] গর্ত খুঁডেছিল যাতে সে ণ্খোনে লুকিয়ে থেকে 

মোষেবু প্রতীক্ষা কবতে পারে। কিন্তু কোণাঁও কোন ধস্তাধস্তিব খা মোষেব 

পাষেব চিহ্ন দেখ গেল না। আবতরাং আবেয়াকে যে কোন মান্য হত্যা করেছে 
তাতে আব সন্ে্িং অবকাশ বইল না। 

তবুও একেবাঁবৈ নিশ্চয় হবাব উদ্দেস্টে ইনস্পে্ব ঠিক করলেন, বেশ কয়েক 
মাইল অঞ্চল ঘিবে ভাল কবে খুঁজে দেখবেন যদি তাব মৃত্যুব সঠিক কোন 
ক1বণ আনিঞ্ধাব কবতে পাবেন। স্থানীয় কনস্টেবল, যাদেব ওথানে বলা হয় 

আসকাবি, টমসন্ষ্ ফল্স্ থেকে তাদের আনানো হল । আমিও আমাবক্কাউটদের 
নিযে ওদের দলে যোগ দিলাম । একদিন সক।লে আপসকারিরের একট। বড দল, 
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স্কাউট আর স্থানীয় লোকজন নিয়ে আবেয়ার দেহাবশেষ যেখানে পাওয়া 
গিয়েছিল সেখানে জডো! হয়ে আমর! ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সারা বন খুঁজে 
বেডাবার জন্কে বেরিযে পডলাম। 

ঘণ্টা-ছুই এভাবে ঘোববার পর একজন স্থানীয় বাসিন্দা একটা প্রকাণ্ড 

মোষের মৃতদেহ দেখতে পেল । চলল|[ম ওর সঙ্গে। মোষট! যেখানে পডে ছিল 

তার চতুধিকে অসংখ্য বিষাক্ত সাফারি পি'পডে, খুব ব্যস্তভাবে মৃতদেহে ভাগ 

বসাচ্ছে। লোকজন গিয়ে পড়ায ওদেব আহাবে ব্যাঘাত হল, তাই ওরা 

অত্যন্ত মারমুখো হয়ে উঠল, ঠিক কবল ওদেব খাছ্ের পাচ গজের মধ্যে 
কাউকে আসতে দেবে না 

লোকজনকে বলল।ম একট] বড ঝাশ-ট।শ দিয়ে মে।ষটাকে উন্টে ফেলতে | 
ওণ্টানো হযে গেলে দেখলাম, তাব একট। পাজরে একটা গোল গর । 

পিপডেদের আক্রমণ এডিয়ে সবেগে গিয়ে সেই পাজবটা! টেনে নিষেই আবার 

তক্ষুনি ফি্নে এলাম। আমাব উদ্দেশ্ট ছিল দেখা, আট মিলিমিটাব বশ্দুকেব 

গুলি এই গঙ্ের সঙ্গে মেলে কি না, কারণ ওর বন্দুকের গুলির মাপ ছিল তাই। 

নিখুঁতভাবে মিলে গেল গুলিটা। আমি জানতাম আহত মোষ প্রথমে 
কোন ঝোপের আডালে লুকিয়ে থাকে, তারপর অতফ্কিতে ফিরে শিকারীকে 
আক্রমণ কবে বসে। স্কাউটদের বললাম চারিদিকে ছডিযে পড়ে যেমুখো হয়ে 

মোষট1 চলেছিল সেদিকে খুঁজে দেখতে । একশো গজ মত অগ্রসর হয়ে তার! 

এক জায়গায় রক্তের দাগ দেখতে পেল। চিহ্ৃগুলো ভাল করে পরীক্ষা! কবে 

নিঃসন্দেহে বুঝলাম যে এখানে এসেই মোষট1] আবেয়াকে ধরে ফেলেছিল আর 

গু'তিয়েছিল। আব কয়েক ফুট তফাতেই ল্বা! ল্ব! ঘাসের মধ্যে আবেয়ার 

রাইফেলটা মিলল। একটা গুলি তখনও তাপ খোপে বয়েছে ; কিন্তু গুলিটা 

ঠিকভাবে লাগানে। নেই। কাছেই একটা গুলির খালি খোল পড়ে রয়েছে 
দেখা গেল। 

তখন যেখানে আবেয়াকে পাওয় গিয়েছিল সেখান থেকে যেখানে রক্তের 

দাগ পাওয়া গিষেছিল এই জাগাটুকু একফুট একফুট করে পঁবীক্ষ। কবে দেখ| 
হল। পাওয়া গেল আবেরার অন্ত গুলিগুলো, ঘাসের মধ্যে ইতস্তত ছডানো 
অবস্থায়। শুকনে। রক্তের দাগও মিলল, তার সঙ্গে জলেব মত তল পদার্ঘও 

দেখা গেল_ কোন জন্তপ্ন পেটে গুলি লাগলে যেমন দেখ! যাঁয় তেমনি। 

বনের এইসব স।ক্ষ্য থেকে এবার আমি সমস্ত ব্যাপারটা! গেঁথে তুললাম । 
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গাছের নিচে যেখানে সে দাড়িয়ে ছিল সেখান তেকে আবেয়া একটা চলমান 

মোষের পেটে গুলি করে' এবং আহত মোধষটা রক্তের চিন্ধ রেখে রেখে ঝোপের 

মধ্যে দিয়ে ছুটে চলে । আবেয়াও চলে তার পিছু পিছু । ইতিমধ্যে আহত 
মোষটা লুকিয়ে পড়ে ওত পেতে থাকে, আর আবেয়া যখন রক্তের চিহ্ন ধরে 

অগ্রসর হচ্ছে, অতকফিতে আক্রমণ করে তাকে । আবেয়াও গুলি করে বটে, 

কিন্ত তাকে থামাতে পারে না এবং বন্দুকে নতুন করে গুলি ভরবার আগেই 
মোষট| তাঁর উপর এসে পডে। আবেধাকে একট কাঠের উপর চেপে ধরে 

সে, তাতে আবেযার পাজর ভেঙে যায় এবং তারপরেই মোষটাও মার] পডে। 

মাবাআ্কভাবে আহত হয়ে আবেয়! কোণ রকমে গুঁড়ি মেরে গাছের নিচের 

তাব ছোট গর্তট।র কাছে যাব এবং সেখানে মাবা পডে সে।* এটুকু যাবার 

সমধেই তার গুলিগুলে! পড়ে যায পকেট থেকে । 

একট মাত্র জিনিস যার কারণ এখনও ঠিক বোঝা যায় নি সেটা হল 

আবেয়ার পাজরের উপরের বল্লমের চিহ্নট1 | ক্ষতটা দেখে আমি বুঝলাম যে 

মোষের শিডঙের আঘ|তে এ হয় নি। যে কাঠে মোষট1 তাকে চেপে ধরেছিল, 

আবার পরীক্ষা করলাম সেটা। দেখলাম, একট] গাঁটে ভরা ডাল তা থেকে 

বেরিষে রয়েছে যার মুখটা ছুঁচলো। এই ডালটার উপর চাপ-চাপ রক্তের 

ছাপ। বুঝলাম, মোষটা যখন কাঠট/ব উপব আবেয়াকে চেপে ধরে, এই 

ডালট| তখন তার শরীবের ভিতরে ঢুকে তরোয়ালের আঘাতের মত চিহ্ছের 

স্বষ্টি করে | 

আবেয়ার দেহাবশেষ দেখে প্রথঘে আমার স্থির ধারণ! হয়েছিল যে স্থানীয় 

কোন লোকের হাতেই তার মৃত্যু হয়েছে । সৌভ।গ্যবশত ইনম্পেক্টরের 
চেষ্টায় এ নিয়ে তদন্ত হয়ে আসল ব্যাপারটা জানা গেল। তবুও আমি 

বলব যে এতকাল বনে বনে ঘুরেও এমন আশ্চর্য সাদৃশ্ঠ আর কখনো আমার 

অভিজ্ঞতায় হয় নি। 

মোষকে শক্র হিসেবে একটুও খাটো না করেও আমি বলব যে মোষের 

হাতে যে যে কারণে মৃত্যু হতে পারে তা৷ মোটামুটি ছু-ভাগে ফেল। যায়। এক 
হল, আহত মোষের চিহ্ন ধরে অগ্রসর হতে হতে সামনের দিকে দৃষ্টি রাখতে 

ভুলে য।ওয়া, আর ছুই, মোষের আক্রমণ প্রতিহত করবার উপযুক্ত ভারি বন্দুক 
ব্যবহার না করা । 

আগেই বলেছি, বড়-বড জন্ত শিকারের ব্যাপারে হালকা রাইফেল ব্যবহার 
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আমি পছন্দ করি না। পাঠক হয়ত বলবেন যে এ আমার গৌঁডামি। এর 

উত্তরে আমি শুধু এই কথাই বলব যে আফ্রিকার জঙ্গলে আমার সবচেয়ে 
শোচনীয় বন্ধুবিষেরগের কারণই হল হালক। হাতিয়ার নিয়ে বড জানোয়ার 

শিকারের দুঃসাহস । ছু-জন মানুষের জীবন নষ্ট হল একমাত্র এই কাগ্পণে যে, 

এ লোকটি ভারি বন্ুকের ধাক্ক| স্হা করতে পাজি ছিল না। 

লোকটি হল কোন ইউরোপীয় রাজবংশের সস্ত।ন,_-এর বেশি পরিচয় আর 

আমি দিতে চাই না। আমি তাকে শিকারে নিয়ে গিষেছিলাম, আর আমার 

সঙ্গে ছিল আমার প্রিষ বন্ধু ও স্দী কির।কাঙ্গানে। মাসাই বিজার্ভে পবিচিত 

হবার পর থেকে অনেকবার আমি তাকে শিকারে সঙ্গী করেছি। আর একজন 

স্থানীয় বাসিন্দা এ যাত্রায় সেই রাজপুত্রের বন্দুকবাহকের কাজ নিষেছিল। 

এই লোকটির শিকাবের ব্যাপাবে নিজের সম্বন্ধে অহেতুক উচ্চ ধারণা ছিল, 
যদিও আসলে সে সন্বদ্ধে সে বিশেষ কিছুই জানত না। 

বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে সবেমাত্র আমরা একট সিংহ-শিকারের সাফারি 

সমাধা করেছি, সেদিন ফিরে যাখ, এমন সময় যুবরাজ দেখলেন, একট ঝোপের 

আড়ালে কয়েকটা পুরুষ-মোষ চরে বেড।চ্ছে। যুবরাজ কোন কথাই শুনবেন 
না, ম্মারক হিসেবে একটা তাঁকে নিয়ে যেতেই হবে। যুবরাজের বন্দুক 

ছিল '৪১৬,-_সিংহ-শিকারের পক্ষে চমতকার অস্ত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে 

মোষের আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে একেবারে মোক্ষম আঘাত দরকার । 

কিরাকাঙ্গানো আর বশ্মকখাহককে পেছনে নিয়ে যুবরাজ আর আম সন্তর্পণে 

মোষের পালের দিকে অগ্রসর হলাম। মোষদের আশি গজের মধ্যে আমরা 

গিরে পৌঁছলাম, মাঝখানে রইল শুধু একটা! ছোটখাট ঝোপ । একট] চমৎক|র 

মোষকে বেছে নিয়ে ভাল কবে লক্ষ্য স্থি্ন করে যুবরাজ গুলি ছু'ডলেন। মোষটা 

পড়ে গেল, কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে আর-একটা যে।ষ আমাদেব পাশ 

দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল-আহত মোষটার চেয়ে আরও অপূর্ব এ মোষটা। 
আবার তিনি গুলি করলেন এবং গুলির আওয়াজে বুঝল।ম যে গুলি মোষের 

পেটে লেগেছে । সঙ্গে সঙ্গে মোষট1 তীরবেগে ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করে 

কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। 

কিরাঝাঙগানোকে সঙ্গে করে আমি মোষটাকে শেষ করবার জন্যে বেরোতে 

যাচ্ছি, কিন্তু যুবরাজও সঙ্গী হতে চাইলেন। বললেন, নিজের হাতে তাকে ন৷ 

মারলে এ স্মারকের কোন মুল্যই তার কাছে থাকবে না। ছুঃখের বিষয় আমি 
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তার কথায় রাঙ্গি হয়ে তাকেও সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। 

মাত্র পনেরে। গজ মত অগ্রসর হযেছি, এমন লময কির।কাঙ্গানো মোষটাকে, 

দেখিয়ে দিল,_-একটা ছে।ট ঝোপের আডালে দাড়িয়ে আছে। যুবরাজকেও 

দেখাবার চেষ্টা করলাম, কিন্ত তিনি দেখতে পেলেন না। আমরা যখন 

ফিস-ফিপ কবে বথা কইছি আর অন্গভঙ্গি করছি, মোষটা তখন বুঝতে পেরেছে 

যে আমবা দেখতে পেষেছি তাকে । সঙ্গে সঙ্গে সে ফিবে ঝোপের আরও 

(৬তবে ঢুকে গেল। 

মোবট। বুঝতে পেরেছিল যে আমব। তাকে দেখতে গেযেছি, স্বতরাং 

শিশ্চয় এবার সে খুব সাধধান হবে। আমরাও সেই ঘন ঝোপে প্রবেশ 

করলম। কিরাকাঞ্গানে চিহ্ন ধরে ধরে চল আর আমি বন্দুক বাগিয়ে 

৮ললাম তত্র পাশে পাশে। আমাদের পেছনে চশণেন যুপরাজ আর তার 

পেছনে একটা বাডতি রাইফেল হাতে ধন্ধুকবাহক | আমান হাতে ছিল '৫০* 

নম্ববের জেফ্রি, আর কিরাকাঙ্গানোর ভাতে যথারীতি মোরানদের ব্যবহৃত বল্পম। 

ঝোপ এতই নিবিভ যে উপরের ঘনমন্তিবদ্ধ পাতা ভেদ করে দৃষ্টি চলে না। 

তবে, অনেকবারই আমরা মোষটার গাষেব তীব্র গন্ধ পেয়েছিলাম, যখনই সে 

নেমে দাডিযে আমাদের জন্তে ওত পেতে ছিল। অনেকবার আ'ম শুয়ে পডে 

নিচের দিকের অপেক্ষাকৃত পাতল] ঝোপেব মধ্য দিযে চেষ্ট| করলাম যদি কোন 

রকমে তার পা দেখতে পারি, কিন্তু প্রতিবারেই সেও আমায় দেখতে পেয়ে 

এভাবে ধরা পড়ে গিয়ে বিরক্তিস্থচক কুুদ্ধ শব করে আবার উর্ধবশ্বাসে দৌড়তে 
শুরু করল। 

এদিকে এ ধরনের শিকারে অনভ্যন্ত যুবর।ছেখ দ্মাযু ক্রমেই দুর্বল হয়ে 

পডছিল। মৌোঁষটাকে মারবার অত উৎসাহ কোথায় দূর হয়ে গেছে । হঠাৎ 

তিনি ঘোষণা ঞরলেন, 'কেমন যেন মনে হচ্ছে কী একট] দুর্ঘটন1 আমার দিকে 

এগিয়ে আসছে ! এখান থেকে নিয়ে চলুন আমাকে | 

খুব খুশি হতাম যদি এই পূর্বাভাস তার মনে আসত "৪১৬ নং বন্দুকে 
মোষটার পেটে গুলি করার আগে। যাই হোক, এখন আৰ কিছু করবার নেই 

তাকে ফিরিয়ে-নিষে যাওয়া ছাডা। কিরাকাঙ্গানো আব বন্দুকবাহককে পেছনে 

রেখে এগিয়ে গেলাম আমরা | বললাম দেখাণে থেকে আমার জন্যে অপেক্ষা 

করতে । ভাঁনদিকের ঝোপের ফ্লাক দিয়ে আলো দেখা গেল, তার অর্থ এই 

বুঝতে হবে যে আমব্রা যেখানে আছি সেখান থেকে ফাকা জায়গাটা "বোঁদি 
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দুরে নয়। ফাকায় বেরিত্বে আমি যুবরাজকে সেখানে রেখে আবার ফিরে 

মোষটার চিহ্ন অন্ুসনণে তৎপর হলাম । 

লোকছুটিকে যেখানে রেখে এসেছিলাম, তার অর্ধেক পর্যস্ত গিয়েছি কিন 

সন্দেহ, এমন সমর আমি ণন্দুকের আওয়াজ শুনলাম। মুহ্থূতকাল আর কোন 

শব শোনা গেল না । তারপন্র মৌষটার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ গর্জন আমার কানে 
এল। এই গর্জনের অর্থ আমিজানি। মোষ তখনই এমন শব্দ কবে যখন 

সে কাউকে গ্ঁতোতে থাকে । বুঝলাম মোষটা আমার অন্চরদের হত্যা 
করছে। পাগলের মত আমি সেই ঘনসন্নিবদ্ধ ঝোপঝাড ডিডিয়ে অগ্রসর 

হলাম।_-গাছের ডালপালাগুলো৷ যেন চাবুকের মত আমার উপরে এসে 

পড়ছে । এবার" যে শব্দ আমার কানে এস তা হচ্ছে শিং দিয়ে কাউকে 

মাটিতে ফেলে দেওয়ার শব্দ। মরীয়! হয়ে আমি সেই দুর্ভেছ্চ নোপ ভেদ করে 

চললাম। 

শেষ ঝেপগুলো পার হয়ে যখন আমি গিয়ে পৌছলাম, এক ভীষণ দৃশ্ঠ 
আমার চোখে পডল। মোষটা হাটু পেতে বসে কিরাকাঙ্গানের নিশ্চল 

দেহে গুতোচ্ছে। অর্ধচেতন মানুষটিকে এতই মনোযোগ দিয়ে সে আঘাত 

করে চলেছে যে আমি যে তার মাত্র পাচ ফুটের মধ্যে এসে পড়েছি সেটুকুও সে 

লক্ষ্য করেনি। এমন সময় সে এক লাফে দাড়িয়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে আমি 
তার কাধ লক্ষ্য করে গুলি করলাম। ভারি গুলির আঘাতে সে পিছু হঠে 

কিরকাঙ্গানোর উপরে গিয়ে পড়ল। হাটুতে ভর করে মরে গড়ল নে, তার 

পেছনের প1 ছুটে। ফাক হয়ে গেল। মর! মে।ষটার সামনের ছু-পায়ের নিচে 

কিরাকাঙ্গানো কোনাকুনিভাবে পড়ে রয়েছে, মোষটার শরীরের সমস্ত ওজন 

তার উপরে গডছে। 

মুর বন্ধুর মোটাসোট] দেহটা আমি টেনে বার করবার চেষ্টা করলাম । 
কিন্তু তাকে না'ডানোই একটা ছুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাড়ালো । চিত হয়ে শুয়ে 

ছু-পা দিয়ে জন্তটাকে ঠেলতে লাগলাম। এভাবে প্রাণপণে ঠেলতে ঠেলতে 

আমার পিঠের ছাল পর্ন্থ উঠে এল, কিন্তু তবুও কিছুই হল না। তখন 
আম উঠে একট]! গাছের শক্ত লতা দু-হাতে ধরে ছু-পায়ে মোষটার গল 

জড়িয়ে ধরলাম আর আপ্রাণ চেষ্টা করলাম যাতে নিজেকে আর মোষটাকে 

গাছটার দিকে নিয়ে যেতে পারি । এমনকি দাত দিয়ে পর্যস্ত লতাট! ধরে 

টান লাগলাম। কিন্ত তাতেও কিছুতেই মর! মোষটাঁকে কিরাকাঙ্গানোর 
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উপর থেকে সরাতে পারলান না।' তখনও সেজ্ঞান হারিয়ে ফেলেনি। বেশ 

বুঝলাম তার অত্যন্ত যন্ত্রণ! হচ্ছে; কিন্তু তবুও সে কোনও নালিশ জানাচ্ছে না, 
এমনকি কাদছেও ন। পর্যস্ত। 

চিৎকার করে যুবরাজকে ডাকলাম আমার সাহায্যে আসবার জন্তে। 

অনেকক্ষণ পরে, অতান্ত বিরক্তিব সঙ্গে তিনি এলেন। ল্যাজের দ্িকট! 

ধরে টানতে টানতে শেষ পযন্ত মোষটাকে কিরাকাঙ্গানোর উপর থেকে 

সর/নো সম্ভব হল। মোষটার [শিং আর খুবের ঘাযে অত্যন্ত যখম 

ওপেছে সে। মোষটার মুখ চেপে ধবতে গিয়ে তার হ।তের দুটো আঙুল 

তেঙে গেছে। 

যন্ত্রণা লাঘব করবার জন্তে তাঁডাতাডি ওকে মিয়া! ইপ্সেরুশন দিলাম। 
ববেক মিনিটের মধ্যেই মনে হল ওর যন্ত্রণা একটু কমেছে । তার প্রথম প্রশ্ন 

হল, 'বন্দুকবাহকট] মরেছে কি? না যদি মরে তো ছেডে পিন, আমার গায়ে 

সেটুকু শক্তি থাকতে থাকতে ওকে শেষ করে আসি! 

বন্দুকবাহকই এ দুর্ঘটনার জন্যে সম্পূর্ণ দাগী। কিরাকাঙ্গানো বললে, আমি 
চলে আসার পরে বন্দুকবাহক লুকিয়ে লুকিয়ে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল, আমার 

হুকুম আর কিরাকাঙ্গানোর নিষেধ সত্বেও । মৌষট। যেখানে শুয়ে ছিল সেখানে 

এসে সে গুলি করেঃ আর সঙ্গে সে সগর্জনে লাফিয়ে উঠেই মোটা তাড়া 

কবে আসে। মহাভয়ে লোকটা কিরাকাঙ্গানোকে লক্ষ্য করে ছুটতে শুর 

করে এই আশায় হয়ত যে, যদি মোষটা তাকে ছেডে কিবাকাঙ্গানোকে তাড়া 

করে। মোষটা পেছন থেকে এত জোরে তাকে গোত্তা মারে যে সে ছিটকে 

এসে কিরাকাঙ্গানোর উপর পড়ে তাকে ফেলে দেয়। যেটুকু সময়ের মধ্যে 

মোধট। এসে তার উপর পড়ে, ততক্ষণে সে তার বল্লম ব্যবহারের স৷মান্যতম 

স্যোগও পায়নি । 

বন্দুকবাহকের খোজ করতে গিয়ে দেখি, কিরাঁকাঙ্গানোর ডান দিকে, 

ছ-গজ মাত্র তফ।তে তার দেহটা পে রযেছে। চিৎ হয়ে সে পড়ে রয়েছে, 

তার জিও বেরিয়ে এসেছে । তার অপাড দেহট। মাটি থেকে তুলতে ঘাডটা 

ঝুলে পডল,-মোষের গোত্তায় দু-জায়গায় ভেঙে গেছে। দুটে। শিঙের 

আঘাত একপঙ্গে তার গায়ে লেগেছে । তখন বেঁচে ছিল সে। অস্ফুট 

উচ্চারণে বললে, “মাজি')-_অর্থাৎ জল । বোতল থেকে খানিকটা জল তার 

মুখে ঢেলে দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু জলটা তার কষ বেয়ে পড়ে গেল। 
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তেমনি ধরে থাক] অবস্থাতেই আমি তার শ্বাস বন্ধ হওয়া টের পেলাম । তার 

. শিকারী-জীবনের অবসান হল। 
তার মারা যাবার খবরটা কিপাকাঙ্গনোকে জানাতে একটা ক্ষীণ হাসির 

আগা তার মুখে ফুটে উঠল। দেখলাম তার বল্পমটা মোষটার কাধে গেঁথে 

রয়েছে, তাই ভাবলাম হয়ত শেষ মুহুর্তে সে অন্তত একটা হ্থযোগ পেয়ে 

থাঁকবে। কিন্তুসে বললে যে মোধট! হাটু গেভে বসে তাকে গুতোবার সময়ে 

বল্লযট। আপন! থেকেই তার কাধে গেঁথে গিয়েছিল । 

তাবুতে ফিরে গিষে পোর্টারদের দিয়ে একটা মোটরগাডি আনালাম। 

ঝোপটার কাহাকাছি এসে দাড়ালো গাডিটা। কিরাকাঙ্গানো আর মুত 

বন্দুকব।হককে'গডিতে তোগ। হল। সবচেয়ে কাছের যে ডাক্তার তিনি 

থাকেন একশো মাইল দুবে, পথ অত্যন্ত জঘন্ত । তার উপর আবার বৃষ্টি শুরু 

হওয়ায় গাড়ি চালানো আরও কঠিন হয়ে উঠল। যুবরাজ গাড়ি চালালেন, 

আর আমি কিরাকাঙ্গানোন্র পাশে বসে বইলাম। অর্ধেক পথ মাত্র যেতেই 

গাডি একট গভীর খাদে আটকে গেল। যুববাজ অনেক চেষ্টা করলেন গাডি 

চালিয়ে যেতে, কিন্তু কেবলই গাড়িটা হৃডকে হডকে নেমে আসতে লাগল। 

বেশ মনে পড়ছে, পাছে ধাক্ক। লাগে তাই কিরাকাঙ্গানোকে দুহাতে তুলে 

নিয়েছিলাম আর সেই সময় মুত বন্দুকবাহকের দেহ বার-বার আমার দেহে 

ধাক্কা লাগছিল। প্রতিটি ঝাঁকুনির সঙ্গে আমার শরীরের তস্ত্রীতে তন্ীতে তার 

প্রতি সহানুভূতি বন্কত হতে লগল। 

শেষ পর্যন্ত কোনরকমে সেখান থেকে ওঠা গেল। মুমৃষূ মাসাইটা একট! 

বন্য ববাহ দেখিয়ে দিল,_চমংকার খড়াাটা তার, মৃত্যুর মুখোমুখি এসেও তখনও 

সে মনে-প্রাণে শিকারী । তার স্ত্রী তার ছেলেমেয়ে তার গরুবাছুরের কথা সে 

আমায় বললে। শান্তভাবে মন্তব্য করল যে আর তার তাদের সঙ্গে দেখা 

হবে না। আমি তাকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করল।ম, বললাম শীপ্রই আবার 

আমরা! একসঙ্গে শিকারে বেরোবো। এই কথায় হাসল সে,__বুঝতে পেরেছিল 

সে যে সে মরতে চলেছে। 

সেই রাব্েই আমার বন্ধুর মৃত্যু হয়। সে ছিল যথার্থ বীর, ঝোপ-জঙ্গলের 

অন্ধি-সন্ধি ছিণ তার নখদর্পণে,_খাঁটি আফ্রিকাবাশী ছিল সে। এই ভেবে 

কেবল সামান্ত সাস্বনা পাই যে অনেক ম[সাই যেভাবে মৃত্যু-বরণের স্বপ্ন দেখে 

সেভ।বেই তার মৃত্যু হয়েছে- শিকারে গিয়ে এক বিরাট জন্তর কবলে সে 
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প্রাণ হারিয়েছে । খুশি হলাম এই ভেবে যে শেধ-পর্যস্ত তার বললম রক্তাক্ক 
হয়েছিল, যদিও তা! হয়েছিল নিতান্ত আকম্মিকভাবেই | আমার যনে 

হয়, ম্ৃত্যুব সময় যদি তার বল্পম রক্তমাখা না হও তাহণে হয়ত সে শান্তি 

পেত না। 

॥ ১১। ইতুরি বন 

আফ্রিকা বেশিরঙাগ সমগই আমাব কেটেছে হালক। ঝোপ আব বিস্তীণ 

ম।লভূমি অঞ্চলে-যে অঞ্চপকে বল] হয় 'শ্বেতাঙ্গদেৰ ধেশ? | , তবে, নিবিড 

জঙ্গলে অভিজ্ঞতাও আমাব ছিল, এবং যদিও এসব অন্ধকার বহস্তময় অঞ্চলে 

বাস কবা আমাব অভিগ্রেত নয়, তবুও তারও থে একট] আকর্ণ আছে তাতে 

সন্দেহ নেই। সত্যিকাবেব জঙ্গল বলতে যা বোখ[এ ৩াকে একবকম তুতুডেই 

বলা ৮লে, সেখানে সর্বধ। গোধুলি-_ এমনকি সধ্য।দান পধন্ত। এখানে 

একসন্দে বাস কবে ক্ষুদ্রাকাব পিগমি আব শরখ|ধক্ক মাঞুষ,। তাছাদা এমন 

অনেক আশ্চর্য জন্তও এখানে থাকে যাদের অন্প্র দেখ| মেলে ন! | এসব জঙ্গলে 

শিকাপী নিয়ে যেতে অমাব খুব ভাপ লাগে, কাৰণ ও আকধণ ছল অনেকটা 

হানাবাডির আকর্ষণে মত। তবে একথাও ত্য যে সাফাবি শবে কবে ফিরে 

আগা পব আমি আবাব আও খুশি হযেছি। 

১৯৩* সালে এক সময় আমি একট] দল নিষে বিশাল ইতুরি বনে 
প্রবেশ কবেছিলাম। এ হল এক অত্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চন,--বেলজ্রিষাষ কঙ্গোর 

উত্তব-পূর্বে প্রসারিত। লগুনেব কেনসিংটন মিউজিথাম এেকে ডাঃ আর, 

আযাক্রয়েডেব অধিনায়কত্ব লগুন থেকে এই অভিযানে আবস্ত। তখন পর্যস্ত 

অতি অল্প অভিযাএীই ইতুবির জঙ্গলে প্রবেশ কবেছে। ডাঃ ত্যাক্রয়েডের ইচ্ছে 
এ অঞ্চল থেকে কিছু জীবজন্ত আব গাছপাল[র পমুনা! লঙ্ডণে নিখে যান। 

কঙ্গো সীমান্ত থেকে ১৮* মাইল দরে উগাণ্ড, সেখানকার কাম্প।লায় 

আমার ডাক্তারেব সঙ্গে দেখ! হয়। ভদ্রলোকের গে আলাপ করে আমার 

খুব ভাল লাগল। ভদ্রলোক মধ্যবয়সী, সুন্দৰ ভীব ব্যথহার », আব দেখলেই 

মনে হয় যেন সর্বদাই যেকোন কাঞ্জেব জন্তে তিনি প্রস্তুত। পরে পরিচয় 
পেয়েছিলাম, গ্র্তিবিদ হিসেবে অত্যন্ত গভীর জান তার ছিল। তাকে খললাম 
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কঙ্গোর কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে, কারণ কিছু শিকারীকে নিয়ে সেখানকার 

ধর্বাকৃতি ভয়ঙ্কর লল মোষ শিকারে গিয়েছিলাম; কিন্তু ইতুরি সন্বক্ধে আমার 
কোন অভিজ্ঞতাই নেই। শুনে ডাঃ ত্যাক্রয়েড ঘাড নাডলেন। থললেন, 

«এ সম্ভাবনা আমার মাথায় এসেছিল, তাই একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ পথ- 

প্রদর্শককে লে নিয়েছি । বেজেদেনহাটের কথ! আপনি শুনে" থাকবেন, বন্য 

গকাপির প্রথম ছবি তারই হাতে তোলা । তার সঙ্গে কথ বলেছি, সে 

আমাদের বনেব মধ্যে নিষে যেতে রাজি হয়েছে। 

সেদিনই পবে আমাব বেজেদেনহাটের সঙ্গে দেখ হয়। রোগা, পাকাণো 

শরীর, চমৎকাব মাথার চুল আর অত্যন্ত উৎন্থক নীল ছুই চোখ । আমাব 
সেরেঙগেতি শিক্াবের ধন্ধু ফুরির মত এও হল হল্যাণ্ডের লোক । খবব 

পেয়েছিপাম পে।কটার জীবণে অনেক ঝড বয়ে গেছে, আর খুব যে ভদ্রভাবে 

সে জীবন কাটিযেছে তাও নয় কিন্তু কিছুক্ষণ তাপ সঙ্গে কথ। কয়ে বুঝলাম যে 

ইতর বন খন্বন্ধে তাব জ্ঞান যথেষ্ট এবং মনে হল যে ঠিক দে আমাদের শিখে 
যেতে পারবে । ওব বিখ্যাত ওকাপি ছবিগুলোর কথা জিজ্ঞাসা করলাম । 

ওকাপি হল এক অদ্ভুত জন্ত, জিরাফ-জাতীয়, কিন্তু তার চেয়ে একটু ছোট, 

আর ঘাডটাঁও একটু খাটো! । শুনলাম সে নাকি হামাগুডি দিয়ে বুনো শুয়েবের 

চামডা গাষে দিয়ে গিখ্ধে তবে ছবি তুলেছে । বলতে বলতে একটু হেসে উঠপ 
সে, তাতে বুঝলাম কাহিনীটার এখানেই শেষ নয়? তবে, এ নিয়ে আর তাকে 

কিছু জিজ্ঞাপ। করলাম না। 

উগাণ্ডার ভিতর দিযে পুধমুখো হয়ে আমরা সেমিলিকি নদীর তীবে 

ঘেবেমিউল গ্রাম পযন্ত গিয়ে পৌছলাম। এখান থেকেই কঙ্গোর শুরু । সশগ্ম 
স্বানীয সৈম্তদল নদীর দুই তীরে পাহারায় রত, আর একজন বেলাজযান পুলিশ 
কর্মচারী আমাদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করতে শুরু করল। বেজেদেনহাটের 

পাদপোর্টটা হাতে নিয়ে থেমে দঈীড।লেন ভদ্রলোক, খুব মন দিয়ে সেটা দেখতে 

লাগলেন। আমি পথগ্রদর্শকের দিকে তার্ির়ে দেখব তার কা বক্তব্য আছে, 

কিন্তু ততক্ষণে সে ধোয়ার মত মিলিয়ে গেছে। পুলিশ কর্মচারী মুখ তুলে 
তাকালেন। বললেন, “এ জাল পাসপোর্ট, এ আমি মানতে পাবি না। 

কে এ লোকটা ? 

ডাঃ আ্যাক্রয়েডের কাছে তার বর্ণন শুনে তো পুলিশ করচারী প্রায় লাফিয়ে 

উঠলেন। বললেন, “এ লোকটা হল আফ্রিকার চোরাই গন্জদস্তুলিকারিদের 
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এফজন। গতবার যখন ও এখানে আসে ও, চেষ্টা করেছিল আমার লোকজনকে 

দল ছেড়ে বন্দুক আর গুলিবারুদ দিয়ে ওর সঙ্গে গজদন্ত চুরির কাজে যোগ 
দিতে । গজদস্তের কারবারে ও প্রচুর টাঞ্চ1 করেছিল, পোকজনদের দিয়ে 
ও সেই সমগ্ত গজদস্ত নিয়ে সীর্তরে নধী পার হয়ে উগাগ্ডায় চলে গিয়েছিল | 

আর আমরা কোনমতেই তাকে কঙ্গোয় প্রবেশ করতে দেব না।ঃ 

সেমিলিকি নদী হল চল্লিশ ফুট চওডা আর আট ফুট গভীর, আর অসংখ্য 
কুমির তাতে; এ কাহিনী বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। ডাঃ 
আযাক্রয়েড আর আমি দু-জনেই ভদ্রলোককে অনেক অন্থবোধ করলাম, কথা 

দিলাম যে কঙ্গে সফরের ক টা দিন আমরা! ওর সমস্ত দাখিত্ব গ্রহণ করছি। ডাঃ 

আ্যাক্রধেভ বুঝিয়ে দিলেন যে ওকে ন। পেলে তার পক্ষে কোন কিছু সংগ্রহ করা 

সম্ভব হবে না। ভাগ্যক্রমে কর্মচারীটির বিচারবু্ধির অভাব ছিল না, বৈজ্ঞানিক 

অভিযানের গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি সজাগ ছিলেন ; শেষ পর্ধস্ত পাজি হলেন তিনি। 

কিন্তু এই শর্তে যে, এই সফরে সর্বক্ষণ সে ডাঃ আযক্রব্ডের ৩ৰাবধনে থাকবে 

এবং তীর সঙ্গেই বেলজিয়ম ব্রাজ্য ত্যাগ করবে । 

আমরা নদী পার হলাম, যাবাপ সময় বেজেদেনহাট পুলিশ কর্ণচারীকে 
সবিনয় অভিবাদন জানালো । সেখান থেকে আমগা গেলাম স্বোগা- থান 

থেকে আরও পনেরো মাইল এগিয়ে । গজদন্ত চুরির কাহিনী সত্য ফি না 

জিজ্ঞাপা করতে ও বললে, “হ্যা ঃ সেমিলিকি পর্যন্ত পুলিশ একেবারে আমার 

পায়ে পায়ে আসছিল ।, বললে সে, 'কুমিরগুলো ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, তধে 

বন্দুকের গুলি করে করে কিছুক্ষণের গন্যে নদীর একট অঞ্চল কুলিদের জন্তে 

নিরাপদ করে রাখ! হয়েছিল ; সে সময়ের মধ্যেই ওরা গাতরে পার হয়।? 

ক্রমেই দেখছিলাম, লোক হিসেবে সে যেমন করিৎকর্মা তেমনি দৃপ্রতিজ্ঞ। 

ম্বোগায় এসে আমরা আশিজন কুপি নিযুক্ত করলাম। খুব কাজের লোক 

ছিল ওর1। ওদের দিনে এককফ্র্যান্ক করে দিতাম ( তখনকার দিনে এর মূল্য 
ছিল প্রান এক পেনির মত), আর তার বিনিময়ে তারা স্থযোদয় থেকে 

নুর্ধাস্ত পর্যন্ত গ্রায় আধমণ মাল মাথায় করে বইত। তাবু খাটানে। হলে 

শিকারিদের মধ্যে যারা বেশি ওস্তাদ তারা শিকারের খবর আনতে বেরিয়ে 

যেত। কিভাবে কুলির! খবর পেয়ে গিয়েছিল যে ডাঃ আ্যাক্রয়েড মর1 জস্তর 

নমুনা জীইয়ে রাখার জন্তে বেশ কয়েক টিন মেথিলেটেড স্পিরিট সঙ্গে নিয়েছেন, 
তারা করেকট। টিন খুলে খুব আশ মিটিয়ে দেই স্পিরিট পান করল। এর 
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ফলে ছু-জন তো মারাই পড়ল; তার পর থেকে আর কেউ সে স্পিরিট 
স্পর্শ করে নি। 

একজন ভাল রাধুনি জোগাড করা এক সমস্য! হয়ে দিয়েছিল, এমন 
একজন র'ধুনি, যার উপর নির্ভর করা যেতে পারে । যাকে পেয়েছিলাম, রান্নায় 

সে ছিল সিদ্ধহস্ত, কিন্ত তার লোভ ছিল নরমাঁংসের উপর | এর ফলে অনেক 

গোলমালের কৃষ্টি হয়, সে কথা পরে বলব । 

অভিযানের সব ব্যবস্থা! ঠিক হয়ে গেলে আমর! ম্বোগ! ছেডে পশ্চিমমুখো 
হয়ে ইতুরির অভিমুখে রওনা ভলাম,দুরত্ব প্রায় দশ মাইল। নদীর 
কাছাকাছি অঞ্চলট৷ অধিক।ংশই ঘাসে ছাওয়া ফাকা জায়গা, কোথাও কোথাও 

অনেকখাশি ভ্বারগা ছ্ুডে আগাছা। এই প্রাস্তরের উপর দিয়ে একটা স্বচ্ছ 

ছোট নদী আকা-ীক। পথে চলে গেছে,_ইংল্যাণ্ডের কোন ছোট পদীর মত। 

অসংখ্য হাতিখ পাল অমর চোখে পড়ল, এক-একটা দাত তাদের পয়ন্রিখ সের 

থেকে এক মণের মত ওজনের | কয়েক বছর আগে ষখন শিকারে কোন বাধা 

ছিল ন1, দাতের লোভে তখন এখানে অসংখ্য হাতি মাবা হত। এখন 

লাইসেন্স ছাড| গাতি মারা শিষিদ্ধ হওয়ায় আশ্চধ হয়ে দেখলাম, একটুকু 

সময়ের মধ্যেই হাতিদের মাগ্ষের ভয একেবারে চলে গেছে 3 আমাদের 

উপস্থিতিতে ভাবা একটু অধ্বস্তি বোধ করল না । 

বিকেলের দিকে আমাদের দল গিয়ে বনের কিনারায় উপস্থিত হল। 

অবাক হয়ে গেলাম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ দেখে । যেসব জায়গায় ছায়। ছায়।, 

বিরাটাকার ফার্ন গাছ সেখানে দাড়িয়ে রয়েছে, আর যে সব জায়গা পাথরে 

ছাওয়া, সেখানে ৪ ব্রয়ছে একরকম বামন ফান গাছ। লতায় ছাওয়। গাছের 

গুঁডির আনাচে কর্দাছে হ্ুন্দর হ্ন্দর অকিড দেখা যাচ্ছে। কত রঙের সে 

ফুল! কোনটা বা গোলাপি, কোনটা আবার চমৎকার সাদ। কাগোয় 

সার্দায় মেশানো কত কলিবি বানর গাছে দোল খাচ্ছে, তাদের গায়ে লম্বা লম্বা 

লোম। যেভাবে আমর। আফ্রিকার মানুষদের দেখি সেভাবে তারা আমাদের 

দিকে তাক।চ্ছিল। 

একট। ঝিরঝিরে নদীর তীরে আমাদের তাবু ফেলা হল। পরদিন সকালে 
আমর] বেজেদেনহাটের নেতৃত্বে বনের মধ্যে প্রবেশ করলাম । 

ইতুরি বনের মাঝামাঝি অঞ্চলে আগাছার অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। 
কাঁটাগাছও বেশি নেই, ফনে বড বড় গাছগুলোর মধ্য দিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দেই 
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চলাফের] চলে। কিন্তু উপরেব ডালগুলো এত ধনসঙ্গিবদ্ধ যে গ্রায় কোন 

আলোই তাব ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে পারে না, এবং এই কারণেই সেখানে 

ছোট ছোট গাছ বিশেষ জন্মাতে পাবে না। একবীক গিনি ফাউল ভয় পেয়ে 

একটা বড গাঁছেব শিচের ডালে এসে বসল, কিন্তু যেখানে ভাবা! বসল সে 

জাষগাও এত উচুতে যে শট গানেব নাগাল ততদূব পধন্ত যায় না। একটা 
াপক1 বাইফেঙগ দিবে গোটা ছুই পাখি মাবলাম। মেবে আশ্চর্য হয়ে দেখি, 

এ প্রার এক নতুন জাতেব পাঁখি,_আগে দেখিনি কখনো, যদিও আকারে আর 
ওজনে এব! তাদের কেনিগার জাতভাইদেব থেকে আলাদা নয়। 

ইতুবিতে বেশ কয়েক সপ্তাহ কাটাবব পৰ আমবা প্রথম পিগ.মিদের “দখা 
পাই, যাও আমব। জানতাম তাব। সর্বদই আমাদেেব উপব লক্ষ্য বাখছে। 

যখশই কোন কাবণে আমাধেব পিছু হঠতে হযেছে, আমাঁদেব চলে-আসা পথের 

উপব ওদেব ছোট ছোট পাণেব চিহ্ন লক্ষ্য কবেছি। কখনো বা চোখে 

পড়ল, ছ।বাখ মত একটা কী যেন বৌ কবে চলে গেল যা কোশ পশ্ড ব। কোন 

পাখি নয। আমি ভেবেছিলাম পিগ.মিব। বুঝি স্বভাবতই অমন লাছ্ছুক, কিন্ত 

আসলে তা নয় ১ বেজেদেনহাট খলণে, ওণা মনে কবেছে আমবা ওদের কাছে 

ট্যান্স আদায় কবতে এসেছি । কলে।শিব সপলেখই উপজাতি নিধিশ্ষে ট্যাক্স 

দেখাব কথ|, কিন্তু এই ছায়া মতওগ্াণীদেব কাছ থেকে ট্যাঝ আদায় করা 

এক সনস্তা। ওবা পয়সার ব্যবহাব জানে না, ট্যাক্স দেখা কাজ সাবে ছাগ্ণল 

দিয়ে। 

পরম গর্বভবে বললে বেজেদেনহাট, “আমি কিন্তু যখন খুশি ওদের এখানে 
আনতে পারি । পৃথিবীতে একমাত্র আমার পক্ষেই তা সম্ভব, কারণ আমি 

হলাম পিগ.মিদেব বাজা।” বছাইয়ের বহবট1 কম নগ, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই 
আ'ম জানতে পেবেছিলাম যে এ বডাই ওর সাজে । 

একদিন সন্ধ্যায় সে ছু-জন পিগমিকে নিয়ে তাবুতে ফিবল। হাতে তাদের 

শবীবের সঙ্গে খাপ খায় এমন ছোট-ছোট তীব ধঙ্গক। পিগমি ভাষায় তাদেব 

সঙ্গে তার কথ।বাাও লক্ষ্য করলাম। সে পুরোনো দিনের কথা তুলতে 
তাদের লোমশ মুখ অত্যন্ত উজ্জল হয়ে উঠল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আরও 
অনংখ্য পিগ.মি বনের মধ্যে থেকে গড়াতে গডাতে এসে হাজিব হল। তারা 
আমাদেব সঙ্গে হাত মেলালে। , ঘুরে ঘুরে কত নাচল কুঁদল , ওদের দেবতা 
বেজেদেনহাট এসেছে--_ওদৈর আর খুশির খ্ষ নেই। 

হাণ্টার ১৬১ 

পি 



বেজেদেনহাটকে বাদ দিলে, পিগ মিদের অনেকেই আমাদের ছাড়া আর 
কোন শ্বেতা্কে ইতিপূর্বে দেখেনি । আমাদের ঘিরে দাড়ালো! ওরা, আমাদের 

হাতে হাত দিয়ে দেখল, আমাদের পোশাক পরীক্ষা করে দেখল । অসংখ্য গ্লু 

করে চলল তারা, কয়েকটা গ্রগ্ন আবার ভারি মজার । একজন বুড়ো আমায় 

জিজ্ঞাসা করল শ্বেতাঙ্গর! স্বপ্ন দেখতে পারে কি না। যখন শুনল পারে, খুব 

অবাক হল সে। বললে, “আমি তো জানতাম স্বপ্ন দেখা কেবলমাত্র আমাদের 

পক্ষেই সম্ভব!” 

অন্ান্ত আদিবাসিদের মত পিগমিরাঁও শিকারিদের দেখ! পেয়ে খুব খুশি, 

কারণ তার! জানে এবার তাদের মাংসের সংস্থান হবে। অনেক বুড়ো পিগমি 

ষাদের শিকারের বয়স চলে গেছে, আমাকে বানর মেরে দিতে অনুরোধ 

করল,বানরের মাংস ওদের অত্যন্ত প্রিয়। ওখানকার গাছের ডালগুলো 

এতই ঘনসন্নিখদ্ধ যে প্র।য়ই দেখা গেছে যে কে।ন বানর গুলি খেয়েও পে 

যায়নি, গাছের ডালে অটকে ধয়ে গেছে । তখন তারা অত্যন্ত তৎপরতার 

সঙ্গে প্রথমে ভাল করে উঁকিঝু'কি মেরে দেখে নেয় ঠিক কোন্ জায়গায় বানরট' 
আটকে আছে, তারপর বড বড লত| বেয়ে ঠিক গিয়ে পৌছয় সেখানে । ওদের 

ছোট ছোট তার গাছের উপরের বানরের নাগাল পায় না, তবে, কখনো 

কখনো যখন বানরধ| দল বেধে নিচে এসে কিছু খেতে থাকে, সেই হুযোগে ওপা 

দু-চারটেকে শিকার করে। 

পিগমিরা চাষবাস করে না, শিকার করে আর ফাদ পেতে জীবন ধারণ 
করে। পোকামাকড়েপ পচা শরীর থেকে একরকম বিষ তৈরি করে ওরা ওদের 

তীরে মাখিয়ে নেয়। সে বিষের সরষের মত রঙ, মারাত্মক হলেও অন্থান্থ 

আদিবাসিদের বিষের মত তেমন কার্ধকরী নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওবা ফাদ 

পেতে শিকার ধরে, ফলে এ বনের কয়েকটা অঞ্চল কেবল ম।টি আর গাছের 

ফাদে ভতি। গাছের ফাদ হল এই রকম। বল্পমের সঙ্গে ভারি কাঠ বেঁধে 

নিচের দিকে মুখ করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয়,--এমন জায়গায়, 
যেখানে পশুর চলাফেরা আছে। এমন কায়দায় সেই বল্পমের সঙ্গে একটা 

লতা ঝোলানে৷ থাকে যে কোন জন্ত সেখ'ন দিয়ে যেতে গেলেই সেই লতায় 

টান পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে বল্লমট] উপর থেকে সবেগে :তার উপর এসে পড়ে। 

আর মাটির ফাদ হল গর্তখুঁডে রেখে গাছের ডালপাল! আর পাতা দিয়ে 
এমন হালকাভাবে ঢাকা দিয়ে রাখা ষে কোন জন্ত যেখানে পা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে 
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ভিতরে পড়ে যাবে। গর্তের ভিতরে আবার অনেক সময় বিষমাখানো খু'টিও 

পোতা৷ থাকে । কেবলমাত্র হাতি আর মোষই নয়, ওকাপির! পর্ষস্ত এই 
ফার্ধে পডে মারা পড়ে। শিকারের পিছু-নেওয়া শিকারীর পক্ষে অত্যন্ত 
মারাত্মক এই ফাদ; তাই যতদিন ওখানে ছিলাম বেজেদেনহাট ক-জন 
পিগমিকে আমাদের পথপ্রদর্শকের কাজে নিযুক্ত করেছিল। 

বিনা কারণে বা নিক খেলাচ্ছলে কিন্তু তারা গ্রাণীহত্যা করত না, কেবল 

খগ্য হিসেবে বা বিনিমষের জন্কে যেটুকু দরকার সেটুকু করত অর্থাৎ অন্যান্ 

আদিবানণির চাষের খেতকে যেভাবে দেখে, বনকে ওরা সেভাবেই দেখত । 

আমার মনে হয় ওকাপিই হল আঁফ্রকাঁর সবচেয়ে দুর্লভ আর সবচেয়ে ভীরঃ 

জন্ত; তাই খুব আশ্চর্য হতাম যখন দেখতাম যে পরম নিখিকারে তারা এই 
ছুর্ণও জন্তব মাংস খেয়ে চলেছে । আম একটু এ মাংস মুখে দিয়ে ধেখল|ম, 

কেমন গন্ধ-গন্ধ লাগল। কিন্তু আমাধের কুণিরা দিব্যি সে মাংস খেয়ে 

৮ণণ, সাধারণ শিকারের মাংসের থেকে এই দুর্লভ মাংসে কোন পার্থক্যই 

বুঝতে পারণ না। 

ওদের বন্ধম আর তীর পিগমিরা নিজেরাই টি করে থাকে । প্রতিটি 
পিগ.ি পমাজে কামার থাকে, কোন্ শুব।কাণ থেকে তার বংশপরম্পবায় এই 

জীবিকা নিবহ করে অ।সছে। তার আগুনের বেলো আন্টেলোপের চামডায 

তোর, হাতুড়ি লোহার। এই সামান্ত যন্ত্রেপ সাহায্যেই তারা আশ্চষ নিপুণতার 

সঙ্গে অত্র তরি করে। 

বনের সর্বত্রই ছোট ছোট গ্রামে ওদের বাসপ। ওদের কুটিরগুলোর 

মৌচাকের মত আকৃতি, ডাল আর পাতা দিয়ে তৈরি। ওরা সাধারণত চার 

ফুটের মত লম্বা, ওদের কুটিরও সেই অনুপাতে ছোট । সাধারণত ওর] গভীর 

বনের বাইরে আসে না, আসে কেবল অঙ্গ এক জাতের পিগমির সঙ্গে কিছু 

বিনিময় করতে । এই পিগমিদের বাস ইতুরির ঝোপঝাড অঞ্চলে, আদল 
পিগ.মিদের থেকে এরা একটু লম্বা। ওদের নুন আএ কলা ওর পিগমিদ্ের 
মাংস আর চামডার সঙ্গে বিনিময় করে। 

বেজেদেনহাট বলে, পিগমিদ্দের মধ্যে নৈতিক বোধ অত্যন্ত তীব্র” 
এমনটি সে আর কোথাও দেখেনি । ওদের মেয়েদেরও নৈতিক চেতনা অত্যন্ত 
বেশি। ফোনমতেই তারা তাদের স্ত্রীলোকদের বিক্রয় করে না, এবং পিগমি 
রমণী কোনরকম অসম্মান স্ করার চেয়ে মৃত্যুকেও শ্রেয় মনে করে। এই 
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বক্তব্যের উদাহরণ হিসেবে আমি এখানে একটি কাহিনীর উল্লেখ করছি। 

ইতুরিতে অসংখ্য হাতি মেলে যাদের ঈ্াত যেমন চমত্কার তেমনি নরম, 
আর সেজন্তে তার দামও অনেক); আগেকার দিনে চারিদিক থেকে অনেক 

শিকারী গজদন্তের লোভে এখানে আসত । তাদের মধ্যে সব রকমের মানুষই 

ছিল, খুব ভাল থেকে খুব খাবাপ। এই শেষোক্ত শ্রেণীর এক ইংরেজ, লম্বায় সে 
ছ-ফুট চার ইঞ্চি, একটি পিগমি মেষেকে দেখে তাকে ধরবে বলে তাডা কবে । 

মেয়েটি ছুটতে থাকে আর লোকটি তার পিছু-পিছু ছোটে । ভয়-পাওয়া 

ছোট্ট মেয়েটির অঠিকায় পুরুষটির ভয়ে এই পলাযন-__এ নিশ্চয় এক অদ্ভুত দৃশ্যই 
হয়েছিল । মেখেটি মাথ! ঠিক রেখে চলেছিল, লোকটিকে সে একট] মাটির 

ফাদের কাছে নিষে গিযেছিল। ছোট্ট মেয়েটির ওজন প্ত্রিশ ছত্রিশ সেবের 

বেশি নয়, অনায়াসেই সে ফাদেব হালকা আশ্তরণ পার হয়ে গেল? কিন্তু ভারি 

উংরেজটাব ভর ফাদ সইপ না, গর্ভে নিচের বিষাক্ত খু'টিগুলৌর উপর পডে 

লোকটির মৃত্যু হল। 

পিগমিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে তাদেখ কয়েকজনকে পথপ্রদর্শক হিসেবে 

নেওয়। হল, যাতে ডাঃ আ্যাক্রয়েডের নমুন1 সংগ্রহের সুবিধে হয় । আদিবাসির! 
কিছুতেই বুঝতে পাবে না কেন শ্বেতাঙ্গবা কেবলমাত্র সাপ আর জন্ত আর পাখি 

আর পোকামাকড সংগ্রহ করবাব জন্তে এত কষ্ট স্বীকার করে। এবং 

আদিখসিদের খাওয়ার ব্যাপারে কোন বাছ-বিচার না৷ থাকায় তার] ভাল 

করেই জানে বনের কোন্ অঞ্চলে কোন্ প্রাণী মিলতে পাবে। পিগমিদের 

হুনের উপর টান খুব বেশি, কারণ জঙ্গলে ওদের যা খাগ্চ তাতে হন অত্যন্ত 

কম। তাই সামান্ জুনের বিনিময়ে ওদের কাছ থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা 

পাওয়া যায়। সন্ধ্যায় তীবুর আগুনের পাশে বসে আমর! ওদের জানিয়ে দিই 

কী কী আমাদের দরকাএ, এবং এতে ওদের উৎসাহের প্রাচুর্য দেখে মনে হয় 

যেন ইতিমধ্যেই আমদের সমস্ত কিছু সংগ্রহ করা হয়ে গেছে, এখন কেবল মার্কা 

মেরে রাখা বাকি। 

কিছুদিনের মধ্যেই দে। গেল যে পিগ মিরা আমাদের খুশি করতে এতই 

উত্ম্ুক যে যেকোন জন্তর নাম করলেই ওর! তক্ষুনি তা এনে দেবার প্রতিশ্রুতি 

দিয়ে বসে, এমনকি এমন কোন জন্তও ওর! এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় বা ওরা 

কখনে। চোখেও দেখেনি বা যার কথা কখনো! শোনেওনি পর্যন্ত । আমার কাছে 

এক কপি রোল্যাণ্ড ওয়ার্ডের 'রেকর্ডম্ অব. বিগ. গেঁম' বই ছিল, পৃথিবীর সমস্ত 
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শিকারের প্রাণীর ছবি ছিল তাতে । সেই বইয়ের পাতা উদ্টে উল্টে আমি 

ওদেব দেখাতাম কোন্ কোন্ প্রাণী আমাদের দবকাব, এবং তাতে তাদের 

প্রচুৰ উৎসাহ দেখা যেত। এমনকি আমেবিকার মুজ বা স্বটঙ্গ্যাণ্ডের আযান্টিলার 
হরিণ পর্যন্ত ওরা এনে দিতে প্রপ্তত। চবম ব্যাপার হল যখন পাতা ও্টাতে 
ওন্টাতে মেরুবাজ্ঞেব সিস্কুঘাটকেব ছবি দেখা গেল। একজন খুব খুদে 

শিঞচাবী ছবিটার দিকে আঙুল বাডিখে বললে, “ওঃ একে আমি ভাল কবেই 
জার্ন। বনে খুব গভ'বে এথাকে আব কেবলমন পাই সেখান থেকে 

বেবিবে আণে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এব স্বভাব, এ খড বড দাতদিগে সেমানুষ 

মে'ব খাখ » তবে, আপনার| বললে আমি একটাকে ফাদ পেতে ধবতে পাবি।? 

ইতুবি বনের অভিযাত্রিদব কাছে অনক অন্তু অদ্ভুত গল্প, শোশ] য।য়। 

এসব গল্প তাদেব পিগ মিদেব কাছে শোনা । কত জন্তব গল্পই তাবা করে) 

ডাইনোসর থেকে মাগষথেকো ভাবুক ক্চাক্কণ কথাই বাদ পডে না। আমার 

মনে হয এদের অস্তিত্ব৪ সিন্ধুঘাটকের অস্তিত্বেবই মত। তবে, আধুনিক 
কালের পূর্বে তো পিগমিদেব ওকাপিব কাহিনী ৭ কেউ বিশ্বাস করত ন1; যদিও 

এই অদ্ুত জন্তব অস্তিত্ব কোন-কোন অঞ্চলে ছিল বৈকি। তাই ওদের কোন্ 
কথায কতটা সত্য এছে তা আবিষ্কার কব! অতাস্ত কঠিস। 

যাই হোক, সিন্ধুঘোটক আমবা! পাই আর না ই পাই, পিগ.মি শিক্কারীর' 

আমাদেব অশেষ কাজে এসেছিল | একটা ঘানেব ছাদ ওয়লা কুটির তৈরি 

করা হল, ডাঃ আযাক্রয়েভ সব স্ময় সেখানে কাজে ব্যস্ত বইলেন। ওকাপিব 

চামডা থেকে উড়ুক্কু কাঠবেডালি, অনেক কিছুই সেই সগগ্রহে স্থান পেল। 

আমাব কৌতৃহল জাগল বিশেষ কবে ভোদডেব চামডাব উপব,চমৎকার তার 
লোম, পেটের কাছে অদ্ভুত ধরনের বুটি কাট1। বেশিবভাগ জন্তরই ছাল 

ছাডাবার সময় পেটের দিকটা কাটি। হর, কিন্তু ভোদডের ছাল ছাডাবার সময় 

পিগমিরা কাটে তাদেব পিঠের দিকটা, যাণে পেটেব স্থন্দব চামছাট] নষ্ট 

নাহয়। সদ্ধের দিকে ঝরনাব জলে মাছ খেতে এসে অনেকগুলে! ভোদড়ই 
আমাদেব জালে ধরা পড়ল । 

উবগ যত সংগ্রহ কর! হল তার মধ্যে সাপেব সংখ্যা হল অনেক। 

ঘাসে তৈরি ঝুভি করে পিগমিরা এইসব উরগনদদেব এনে সাবি সারি সাজিয়ে 

রাখত। যেসব সাপ এল তাদের মধ্যে এক ধরনের সাপই ছিল বেশি * লম্বায় 
আর পরিধিতে তা পাফ আযাড়ার-এর মত, কিন্তু সুন্দর লালচে গায়ের রঙের 
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জগ্যে তাকে তত খারাপ দেখাতো না। এইরকম ছুটে শিং-ওল] সাপকে বার 

করে আমি একট] লাঠি দিয়ে তাদের খ্যাপাতে লাগলাম,_যাঁতে লক্ষ্য করতে 

পারি কত তাড়াতাডি তারা ছোবল মারতে পারে । একটা সাপ তে লাঠিটার 
ব্যাপারে কোন কৌতুহলই প্রকাশ করল না, তার চেষ্টা কেবল, কেমন করে 

পালাতে পারে। কিন্ত অপরটিকে লাঠি দিয়ে ছৌোয়াতেই সে মমলোর ঝলকের 
মত লাফিয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে ছোবল মারল। এদের জীবন্ত ধরতে নিশ্চয় 

পিগমিপের অনেক কসরত করতে হয়েছে, কারণ ছোবল খাওয়ার সমূহ মস্তাবনা 

তাতে । একজাতের গোখরো। সাপও অনেক এল যার! তাদের বিষ ফুৎকার 

করে দিত, এরা আবার আবে! বেশি সাংঘাতিক। উত্তেজিত হলে তারা 

সাধারণ গোখরোর মত ফণ! তোলে বটে, আসলে কিন্তু এরা সত্যিই লক্ষ্য স্থির 

করে বিষ নিক্ষেপ করে থাকে । কাটা বা খোল। জায়গায় না পড়লে এ বিষে 

কোন অনিষ্ট হয না, তাই এই চালাক সাপেরা চোখ লক্ষ্য করে বিষ নিক্ষেপ 

করে থাকে । এর ফলে প্রায়ই মানুষ অন্ধ হয়ে যায় ও অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। 

বিষ নিক্ষেপ. করার সময় এই সাপের! ফথাট! পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে মুখের 

বরাবর করে আনে, তারপর হঠাৎ বিধর্টাতের পেগীগুলে সঙ্কুচিত করতেই 

দুটে| সরু লাইন করে হুলদে বিষ ছিটকে বেরিয়ে আসে। অত্যন্ত হুঃখের সঙ্গে 

স্বীকার করতে হচ্ছে যে প্রায় অমোঘ ওদের লক্ষ্য। 

এই গোখরোদের নিয়ে আমি কয়েকবার পরীক্ষা করে দেখেছি। মুখের 

সামনে একটা কাচ আর একটা লাঠি নিয়ে সেপরীক্ষা। প্রথমবারে বিষ 

আসে ন-ফুট পর্স্ত, দ্বিতীয়বারে প্রায় পাচফুট | তৃতীয়বারের বার শুধু বিষ" 
গডিয়ে পড়ে খানিকটা । 

পিগ.মিদের সঙ্গে বনে ঘুরতে ঘুরতে একবার একজন শিকারী হঠাৎ বাঁ 
চোখে হাত চেপে চিত হয়ে পড়ে গেল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, 

একট গোখরো৷ সাপ ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে । তখনই বুঝতে পারলাম 

ব্যাপারটা । লোকট। খালি পায়ে হালকা পদক্ষেপে যেতে যেতে হঠাৎ 

একেবারে এই গোখরোটার সামনে পড়ে যায়, আর গোখরোট। ভয় পেয়ে সঙ্গে 

সঙ্গে তার বিষ নিক্ষেপ করে| ও যদি কোন শ্বেতাঙ্গ হত তাহলে ওর ভারি 

পদক্ষেপে সাপটা আগে থেকেই পালিয়ে যেত, এ দুর্ঘটনা আর ঘটত না। 

আমি তো! ভেবে পেলাম না কিভাবে ওকে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু ওর 

বন্ধুরা! দেখলাম এ বিষয়ে যথেষ্ট তৎপর । অদ্ভুত এক প্রতিকারের ব্যবস্থা 
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তার! করল! ছু-জনে তাকে জোর করে চিত করে ফেলে এমন চেপে ধরল যে, 

লোকটার আর নিজের উপর কোন ক্ষমতাই রইল না। তার চোখটা 

টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, ছু-গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পডছে। অত্যন্ত আশ্চর্য 

হলাম যখন আর-একজন পিগ.মি ও সেই চোখটায় প্রশ্বাব করে দিল। প্রশ্রাব 

করা হয়ে গেলে আহত লোকটি কোন কথা না বলে উঠে পড়ল, নীরবে আমরা 

তানুতে ফিবে গেলাম । পবদিন সকালে শুনলাম, যে রারেও আর-একবার 

এভাবে ওব চিকিৎসা করা হয়েছে । ঠিন দিনেব মধ্যেই ওব চোখ একেবাবে 

ভাল হয়ে গেল। পিগমিরা বললে যে এ না কখলে অতি অবপ্তই ওর চোথু 

একেবারে নষ্ট হয়ে যেত। এ থেকে কেখল এটুকুই আন্দাজ কর! যাধ যে 
আমোনিয়া আব ইউরিক আাসিডের মধ্যে নিশ্চয় এর কোন গ্রতিকার আছে। 

পিগ.মিদের পথপ্রদর্শক কৰে আমি এ বণে অনেক ঘুবে বেডালম। সুন্দর 
এ অঞ্চলটা | প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ থেকে লম্বা লপ্থা লতা ঝুলছে, উড়্ুকু 

বাঠবেডালিবা উডে উডে বেডাচ্ছে তাব মধ্য দিযে । তোতাপাখির দল 

চিৎকার কবতে করতে এই চিবগোধৃলির বাঁজ্যে উভে বেডাতে থাকে, সুন্দর 

ছোট্ট সানবার্ড তীরবেগে উডতে উডতে বনবহুল অঞ্িভ বাশির মধ্যে পোকা 

ধবে ধরে খায়। গাছের ফোকরে বড বড প্রজাপতি ঘোরে ফেরে, কখনও বা 

দলে দলে হাতির নাদির তরল অংশটা পান করে। বলতে কি, এই জঙ্গলের 

মাত্র এক বর্গমাইল অঞ্চলে যেসব জীবজন্তব সন্ধান মেলে, একটা পুরে! জীবন 
কাটিযে দিলেও তার অতি সামান্মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। 

নমুনা সংগ্রহের ব্যাপারে পুরোপুরি পিগমিদেব উপর নির্ভব না করে 

আমর! নিজে থেকেও কিছু-কিছু শিকাব করলম। দেখা গেল, ছোট ছোট 

পাখি আর জন্তদের ধোয়ার বোম! ছুডে ডালপালার জটিল আবেষ্টনী থেকে বের 

কর] সম্ভব | ভোল ও অন্যান্ত জাতের তীক্ষুদন্তীদের কাদের সাহায্যে ধরা যায়। 
এইভাবে আমরা একটা মান্বা সাপও ধরে ফেললাম; আফ্রিকাব সবচেয়ে 

বিখ্যাত সাপ খলে ওর খ্যাতি । মাম্বা সাপ খুব সরু, বুড়ো আঙুলের চেয়ে 

মোটা হবে না। ওর চলাফেরা অত্যন্ত ক্ষিপ্র। লম্বায় ওরা ফুট-দশেকের বেশি 

হবেনা । ভোল শিকার করতে গিয়ে তুল করে সে আমাদের জালে জড়িয়ে 

পডে। মুক্তির চেষ্টায় সে অনেকখানি জমি গোল করে তছনছ করে 
ফেলেছিল, তার ফলে সে আরো ছুটো ফাদে আটকে পড়ে এবং মুক্তির চেষ্টায় 

মার। পড়ে শেষ পর্যন্ত । 
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অনেকগুলো হাতির ধাত পিগমিরা আমাদের কাছে নিয়ে এল, কোন 

হাতি ওদের ফাদে ধর], কোনটার বা! স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু হয়েছে । এর 

বিনিময়ে এদের চাহিদা! অতি অকিঞ্চিংকর-_একমুঠো কাচা হন মাত্র । অর্থাৎ 
এক পেনি দামের শনের বিনিময়ে কুডি পাউও বা তারও বেশি ওজনেক়্ হাতির 
দাত মিলল । এখন বুঝল[ম, গজদন্ত-শিকারীর! কিভাবে এত্ত টাক1 উপার্জন 

করে । 

একরাশ গজদন্ত সংগহ হল, এবং তাদের ওজন এমন কিছু একট] হল ন। 

যাতে কোন অন্থবিধেয় পডতে হতে পারে। দাতগুলো পুতে রেখে ওখান 

থেকে চলে গেলাম, ফেরার পথে নিয়ে যাব বলে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন 

সেই গজদন্ত,নিয়ে যাবার অন্রমতির জন্তে গেলাম, বেলজিয়ামের কর্মকর্তা 

জানালেন তা করতে হলে বিশেষ লাইসেন্স করতে হবে যার দাম ২৫,০০০ 

ফ্র্যান্ক; তাও আবার সহজে পাওয়া যায়না। গজদস্তের কথা তিনি আমায় 

ভূলে যেতে উপদেশ দিলেন এবং আমি ভাঁর সে উপদেশ গ্রহণ করলাম । 

আমি কখনও ওকাপি শিকার করিনি, তাই ঠিক করলাম ডাঃ আযাক্রয়েডের 

জন্যে একট] ওকাপি শিকার করব, কারণ পিগ.মিরা যে ওকাপির চামডা এনে 

দিয়েছিল সেগুলোর অবস্থা ভাল নয়। পিগমিদের কাছে ওকাঁপির মূল 
আহার্ধ মাংস ভিসেবেই যায়। তাই তার ছাল ছাডাবার ব্যাপারে তার" 

কোনই যত্ব নেয় না। কিন্ত বেজেদেনহাট বললে ওকাপি এতই লাজুক আর 

সাবধানী যে তার সন্ধান পাওয়া! একরকম অসম্ভব । বললে সে, “আমার 

তো! মনে হয় না কোন শ্বেতাঙ্গ কখনো ওকাপি শিকার করেছে । ওর 

চামডা নিয়ে যারা ফিরে গেছে সে চামডা পিগমিদের কাছ থেকে পাওয়া । 

এমনকি পিগ মিরা পর্বন্ত সহজে ওকাপি শিকার করতে পারে না, সাধারণত 

ফাঁদ পেতেই তারা সে কাজ সারে ।' 

তখনও আমার আশা ছিল যে হয়ত কয়েকটা বড জন্ত মারতে পারব। 

পিগ.মিদের সন্ধে ঘুরতে ঘুরতে একদিন একটা বনের মধ্যে এক জায়গায় গিয়ে 
পডলাম। সেখানকার মাটি নোন]1, বনের জন্তর] সেখানে এসে সেই নোনা মাটি 

চেটে মুখের স্বাদ বদলায় । চিহ্ন দেখে বোঝ! গেল, রাত্রে অনেক জন্ত সেখানে 

যাওযা আসা করে। তারই কাছে একট| মাচান তৈরি করে সেদিন সন্ধ্যায় 
তার উপর উঠে বসলাম। কিন্তু মশার জালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হল । এই 

অনহৃ প্রাণীগুলো লুকিয়ে-থাকা মানুষকে পর্যন্ত ঠিক খুঁজে বের করবে । তাদের 
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একঘেয়ে ভন্ভনানিও তাদের হুল ফোটানোর চেয়ে কম বিরক্তিকর নয়। 
টাদ উঠতে দেখলাম, একপাল হাতি চন চাটতে এসেছে । কিন্তু হাতি 

শিক্ষার করতে আমি আসিনি, সে ব্যাপারে আমার কোন কৌতুহল নেই। 
একটা ব্লোগাটে অক্লবয়স্ক হাতি দর্ল ছেডে বেডাতে বেডাতে আমি যে মাচানের 
উপর ছিলাম তার নিচে এল, তারপর সেই গাছের গুঁডিতে তার কাঁধ ঘষতে 

্রু করল;যদ্দি তাতে করে ঘাচ্ের রক্তচোষা পোকাগুলোকে নেডে ফেলতে 

পারে। তার গুতিটি নন্ডচডাব সঙ্গে গাছটা দুলতে *ুরু করল, মাচানটার 

বাধনগুলেও অ|লগ! হযে আনতে লাগল। হাতিটার ঘাডের উপর পড়া 

আমার অভিপ্রেত নয়, তাই ওকে ভয় দেখিয়ে তাডাবার জন্যে বন্দুকের ফাকা 

আওয়াজ করলাম। হাতিগুলো নিজেদের মধ্যে কিসব শব, করছিল, গুলির 

আওখুজের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চুপ হয়ে গেল । কাছে কোন জলায় ব্যাঙেরা 

ডেকে চলোছিল, মুহূর্তের জন্তে থেমে গেল তারাও । হাতির পাল কিন্তু আমি 

যেমন ভেবেছিলাম, ভয়ে পালালো! না, খানিকক্ষণ স্থাণুর মত নিশ্চল দাড়িয়ে 

উত্কর্ণ হয়ে রইল । বোঝ। গেল ইতিপূর্বে তারা বন্দুকের শব; শোনেনি, 

অবাক হয়ে তাই ভাবছে এ কিসের শব । তারপর হঠাৎ ফিরে নিঃশবে 

বনের মধ্যে চলে গেল । 

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মশার এই উপদ্রব চলল । এই অভিজ্ঞতার পর আমি ঠিক 
করলাম ইতুরিতে আর শিকার নয়, পিগমিদের সে কাজ পিগমিদের উপরেই 
রইল। 

মাংসের লোভ পিগ.মিদের এত বেশি যে সেজন্যে তারা যেকোন ব্যাপারে 

আমাদের সাহাধ্য করতে প্রসপ্থত | এই মাংসের নেশা অনেক উপজাতির মধ্যেই 

অত্যন্ত প্রবল এবং এর থেকে হয়ত কোনদিন নরমাংসের প্রতিও লোভ জন্মানোও 

বিচিত্র নয়। আফ্রিকার অনেক উপজাতির মধ্যেই নরমাংস ভঙ্ষণ গ্রচলিত 

ছিল, কিন্তু সে ছিল ধর্মের অঙ্গ হিসেবে, খাছ হিসেবে নয়। শুনেছি পঞ্চাশ 

বছর আগেও নাকি প্রায়ই দেখা যেত কোন ক্রীতদাসকে গ্রামে বেঁধে রাখা 
হয়েছে আর খরিদ্বারটা তাকে টিপে-টুপে দেখছে মাংস হিসেবে সে কেমন 

হবে-_অর্থাৎ গৃহকক্রীদের বাজারে গিয়ে মাংস পরীক্ষা করে দেখার মত 
আরকি । এমন যদি হয় যে পুরো মানুষটা কেনবার খরিদ্দার জুটছে না, 

বিক্রেতা তখন তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন খরিদ্দারের কাছে বিক্রয় করে 

থাকে। প্রত্যেক খরিদ্দার হাড়-পোড়া ছাই দিয়ে তার কেনা অংশট| চিহ্িত 
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'করে তার উপর দিজের চিহ্ন একে দেয়। বেচারা ক্রীতদ(সকে কখনো কখনো 

সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই অবস্থায় কাটাতে হয়, যতদিন না তার দেহের 

অপেক্ষাকৃত অবাঞ্ণীর অংশগুলিও বিক্রীত হচ্ছে । তারপর তাকে মেরে ফেলে 

ভাগ করে ফেল] হয়। 

কঙ্গোয় যখন ছিলাম, একাদন দোখ একজন শ্বেতাঙ্গ প্রহরী অনেক গুলো 

স্থানীয় বাসিন্দাকে ধরে নিয়ে চলেছে । প্রত্যেকের গলায় একট করে লোহার 

শেকল বাধা, পরম্পরের মধ্যে তাদের তিন ফুট ব্যবধানের শেকল। প্রহপ্পীর 

কাছে শনপল।ম নবখাদক হিসেবে তাদের শাস্তি দিতে নিয়ে চলেছে। 

আমার কুলিদের মধ্যেও সে নরখাদক আছে এ কথা আমার কখনো! মনে 

হয়নি। কিন্তু একধিন আমার ভরানক চমকে যেতে হয়েছল। খাগ্তের জন্তে 

বুনে! শুযোর শিকার করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু শূন্ত হাতে ফিরতে হয়েছিল । 

দেখলাম রাধুনি তার কয়েকজন বন্ধুব সঙ্গে দিব্যি এ? স্ট, রান্না করেছে। হয়ত 

কুলির! শিকারে গিয়েছিল এবং কিছু শিকার পেয়েছে, এই মনে করে আমি 

বসে পড়ে এক প্রেট মাংস চেয়ে নিলাম । কোন কথা না বলে রশাধুনি একপ্লেট 

এনে দিল। বাল্নটা চমৎকার হয়েছিল, অনেকটা শ্ুয়োরেরই মত, কেবল 
একটু বেশি নোনতা! লাগল । মাংস শেষ করে যখন আবার দেবার জন্ঘে প্লেট 

বাড়িয়ে দিল[ম, একজন কুলি ভয়ে ভয়ে বগলে, 'এ মাংস আপনার কাছে 

নিষিদ্ধ 1' এ কিনের মাংস ছিজ্ঞাস| করতে সে বললে, “মাকোনে।”, অর্থাৎ, 

'হাত'। আমি শিকারে বেরিয়ে ঘাবার পর স্থানীয় বাসিন্দার একট দঙ্গ 

আমাদের তাবুর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিছু ছনের বিনিময়ে আমাদের 

কুলির তাদের থাগ্যসম্তার থেকে একটা মানুষের হাত লাভ ফরে। দ্বিতীয় প্লেট 

আর খাব না স্থির করলাম। 

যাই হোক, সমস্ত দোষ ক্রটি সত্বেও উত্তর কঙ্গোর মানুষদের আমার ভালই 

লাগত। ওদের স্বভাব ভাল, এবং ওদের ব্যাপারে বিশেষ হত্ুক্ষেপ না করলে 
ওদের কাজ করানোও বেশ সহজ হয়ে ওঠে । ওদের নিয়ে আমাদের কখনো 

কোন বিপদ্দে পডতে হয়নি । আমার অভিজ্ঞতায় বলে, বন্ত আদিবাসীরা 

সাধারণত কে।ন বিপদের ত্যাষ্ট করে না_-বিপজ্জনক হল সেই আদিবাসী যে 

শহরের আবহাওযায় বড হয়ে উঠেছে । এও আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে কোন 

বন্দী বনের জন্ত সাধারণ বনের জন্তর চেয়ে বেশি সাজ্ঘাতিক হয়ে ওঠে । যেসব 
বাসিন্দাদের সঙ্গে আমাদের বনে দেখা হয়েছে তারা কারুর ক্ষতি করতে চায় 
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না, কেবল বারা ট্যাকা আধায় করতে আসে তাদের ছাডা ; আর, অনেক সময় 

তারা নষ্ট করে এই ট্যাক্স-আদায়কারিদের ডাইনি-মন্ত্রে মেরে ফেলধার 
সাধনায। ডাইনি-মন্্র সফল হয় না তাই রক্ষা, না হলে আর এতদিনে ও 

অর্চলে ট্যাক্স আদায়কারীর কোন সন্ধান মিলত না। 
ডাঃ আ্যক্রয়েডের কাজ শেষ হলে আমরা ইতুরি ত্যাগ করে চলে গেলাম। 

উত্তর-পুবমুখো হয়ে আমবা লেক আ্যালবার্ট-এর পশ্চিম তীরে কাসেনাই-এ 
গেলাম, সেখান থেকে স্টীমারে করে হুদ পার হয়ে পূর্ব উপকূলে গিয়ে 
পৌহুলাম বুতিয়াধায় | , এখানে এসে আমর] দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেলাম, ভাঃ 
আযক্রযেড আর আমি নাইরোবি ফিরলাম আর বেজেদেনহাট তার কাজে 

চলে গেল। ঁ 

আফ্রিকা আমি যত মান্ষ দেখেছি তার মধ্যে বেজেদেলহাটের মত 
আশ্চধ মান্গষ আর একটি দেখিনি । যেমন তীক্ষ তার বুদ্ধি, তেমনি নৃশংস সে। 

ইচ্ছে করলে সে প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হতে পারত, কিন্ত তার অন্থবিধে 

এই ষে বেশিদিন সে জঙ্গল থেকে দুরে তার পিগমিদের ছেডে থাকতে 
পারে না। 

এরপব কতক।ল আমি কঙ্গো অঞ্চল থেকে ফের! শিকারিদের বেজেদেনহাটের 

কথা জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু কেউই কোন খবর দিতে পারেনি । 

বল! বাহুল্য, নিরুদ্দেশ হয়েছে লৌকটা1। কিন্ত আমার নিশ্চিত ধারণ! যে 

ষদি সে আজও বেঁচে থাকে তো নিশ্চয় সে এঁ বিস্তীর্ণ ইতুরি বনের অভ্যন্তরে 
তাপ অতি শ্রিয় পিগমিদের সঙ্গে বান করছে। 

॥ ১২ ॥ গগডার শিকার 

এই অধ্যায়ে আমি এমন একটা শিকারের কাহিনী বিবৃত করব ষা কেবল আমার 

জীবনের নয়) যেকোন শিকারীর জীবনের সবচেয়ে বড শিকারের কাহিনী । 

মাচাকে।স-এর জেলা কমিশনার জর্জ ব্রাউনের কাছে ওয়াকান্বা উপজাতির 

জরুরি তাগাদার ফলে আমি এ কাজে হাত দিই। এর প্রধান উদ্দেশ 

হল ওপনিবেশিকদের জন্যে অধিক জমির সংস্থান করা। ব্রিটিশ শাসনে 

ওয়াকান্বা উপজাতির সংখ্য| যেমন অস্তত ছ-গুণ বৃদ্ধি পেরেছে, ওদিকে আবার 
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যেখানে যেখানে উপনিবেশ বসেছিল সেসব অঞ্চলে পর্যস্ত গণ্ারের সংখ্য' এত 

বুদ্ধি পেয়েছিল যে মহা আতঙ্কের ুষ্ট হয়েছিল। এমনকি গণ্ডাররা যেন 

তাদের কুটির ও খেত-খামাবের উপরেও তাদের দাবি জানাতে চায়। ফলে 

সম্ধ্য/র পরে আর কেউ বেবোতে সাহস করত না,__গণ্ডারের আতঙ্ক এমনভাবে 
সকলকে পেয়ে বসেছিল । 

অথচ 'এই অবস্থায় যে ওয়াকাম্বা শিকারিদের তীর ধনুক নিয়ে শিকার 

করতে দে ওয়া হবে তাও নিরাপদ নয়, কারণ তাহলে আহত গণগ্ারের সংখ্যায় 

সমস্ত অঞ্চলট। একেবারে নরকে পরিণত হবে। 

যে কাট|-ঝোপের অন্তরালে গণ্ডারসা আশ্রয় নিয়েছে, অত্যন্ত ঘন সে 

ঝোপ । সেখানে অগ্রসর হওয়] অত্যন্ত দুরূহ | সেই দ্বুর্গম এলাকায় গিয়ে গণ্ডার 

শিকার ক্করতে হলে গরচুর চালাকির খেলা খেলতে হয়। গণ্ডারদের কাছ থেকে 

আমি অনেক চাল|কিই শিখেছি, শিখেছি যে সাবধানে চল।র চেয়েও বেশি 

দরকার শ্রবণশক্তির তীক্ষতা বাডানো। অবশ্ঠ সম্পূর্ণ নিঃশবে অগ্রসর হতে না 
পারলে তো কোন কাক্তই হতে পারেন।। কতব|র কতভাবে আমাদের হতাশ 

হতে হয়েছে । কখনো! বাতাস, কখনে বা পাখির দল (ডানা ওয়ালা গুপ্তচর |) 

আমার অগ্থিত্ব প্রকাশ করে দিয়েছে । ভাগ্যের কথা এই যে আমার মত 

গণ্ডাররাও মাঝে মাঝে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ওঠে। নেহাৎ দববশেই একটা 
নতুন কায়দ! আমার মাথায এসেছিল; যথাসম্ভব গণ্ডারের কাছাকাছি হয়ে, 

একটুও না নডে আমি আমার কাধ দোলাতে থাকতাম, আর তাতে আমার 

উপস্থিতি সম্বদ্ধে সজাগ হয়ে পরম বিরক্তিভরে সঙ্গে সঙ্গে আমায় তাড়া করে 

আসত । এভাবে তার আমার বন্দুকের আওতার মধ্যে এসে পডত। 

ব্যাপারটা যে প্রচুর উত্তেজনার, তাতে সন্দেহ নেই। 

ক্যাপ্টেন রিচি আমায় এ-কাজে নিযুক্ত করেন বটে, কিন্তু তার আগে তাঁকে 

অনেক চিন্তা করতে হয়েছিল। উৎসাহী প্রকৃতিতত্ববিদ ক্যাপ্টেন রিচি 

আফ্রিকায় শিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে যা করেছেন তেমন অ'র কেউ করেননি। 

এর উপর আবার ছিল একট! বাড়তি সমস্া,_ৎসেৎসে (05686) মাছি দমন 
করার কাজ। মাচাকোস জেলায় এই মাছি দু-রকমের আছে, পাওলিপিডিস 

আর লঙ্গিপেনিস। বড সাইজের হ্্গফ্লই-এর সমান এর আকুতি, এর কামড 

গনগনে ছু'চ ফোটানোর মত। তবু ভাগ্য ভাল যে এর কামড়ে সেই মারাত্মক 

ঘুম-রোগ হয় না যার ফল্গে মান্থৃষের মৃত্যু ঘটে । কিন্তু তাদের বিষে গৃহপালিত 
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প্রানী, বিশেষ করে গরু বাছুরের মৃত্যু হয়ে থাকে । তাআছে। এবে 
এ বিষে কোন অনিষ্ট হয় না। আজও পধন্ত বিজ্ঞানীরগশিরভাগই ছোট 

করতে পারেননি যাতে করে এ থেকে গরু বাছুরকে বাচানো সম্ভব ই 

এই পতঙ্গদের এড়াবার একমাত্র উপায় হল যে জঙ্গলে ওরা ডিম পাড়ে সেই 

জঙ্গল পরিফার করা, যাতে আর ওদে বংখ-বৃদ্ধি না হয়। আবার ঝোপ 

পরিষ্কার করতে হলে গ্রথমেই দরকার গণ্বদেগ মেরে ফেলা, কারণ গণ্ডার যে 

অঞ্চলে থকে সেখানে কাজ কর। কুলিমজুবদের পক্ষে অসম্ভব | সাত বছর ধরে 

ক্যাপ্টেন রিচি সমস্ত রকম ভাবেই চেষ্টা করে দেখেছেন কিভাবে সমস্ত গপ্ডারকে 

ন| মেরেও বসবাসের কাজ চালানে সম্ভব হতে পারে । মাচ।কোস জেলার এই 

মাকুয়েনি অঞ্চলই হল অংফ্রিকার সবচেয়ে বড গণ্ডাবের ঘাটি, সেই হিসেবে 

বলতে গেলে একেই পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড গঞ্র শিকারের কাহিনী 

বল যেতে পাপে । 

যধিও আমি ইতিপূর্বে অনেক শিক্চারীকে নিষে গেছি এবং নিজেও অনেক 

গগ্ডার শিকার করেছি, এবারের ব্যাপাপটা কিন্তু তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । 
নমুন। সংগ্রহের জন্তে শিকার করা আহ ঝেপের মধ্যে ঢুকে গণ্ডারের এলাকায় 

গিখে গণ্ডার শিকার কর| এনছুয়ের পার্থক্য যে +ত তা কথার বোঝানো সম্ভব 

শয়। নমুনা জন্যে শিকার সাধ|রণত ক ৩কটা ফাকা এলাকাতেই হয়ে থাকে, 

সেক্ষেত্রে দুর থেকে তাধের দ্েখ। যায় এবং শিকপটা বেছে নেওয়া সম্ভব হয়ে 

থাকে, আর যদি সেই গণগ্ডার বনের মধ্যে পালিয়ে যার তো! শিকারী তার 

পিছু নেয় না, কারণ ঝেপে ঢুকে শিকার করা কোন শিকারীরই অভিগ্রেত নয়, 

কেমন! সেক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় শিকারীকে আত্মরক্ষ/র তাগিদে গুলি করতে 

হয়েছে এবং ফলে নমুন1 যা মেলে তা অনেক সময়েই খুব ভাল হয় না। 

তিনজন স্থানীয় লোককে পথণ্রদর্শক হিসেবে নেওয়া হল,-জীবণের 

অধিকাংশ দিনই তাদের চোরাই শিকারের অপরাধে জেলে কেটেছে । তাদের 

একজনের বয়স চল্লিশের কোঠায় । কয়েক মিনিট তার সঙ্গে কথা কয়েই বুঝলাম 

যে ঝোপ-ঝাড়ের সঙ্গে যেমন নিবিড তার পরিচয়, শিকারের পিছু নেওয়ার 

কাজেও তেমনি অত্যন্ত নিপুণ সে। দ্বিতীয় ব্যক্তিটির বয়ল অপেক্ষাকৃত অল্প, 

গাছে চড়ার ব্যাপারে সে অত্যন্ত ওস্তাদ এবং এক্গ্যে তার গর্বের সীমা নেই। 

ঝোপ অঞ্চলে শিকার করতে হলে এ এক মস্ত বড় গুণ, কারণ প্রায়ই কোন 

| বড় গাছে চডে খিকারের সন্ধান করতে হয়। পরম গর্ভরে সে বললে, “গাছ 
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যেখানে যেখানে উপনিবেশঠাতে যত কাটাই থাকুক তাতে আমার কিছু যায় 

বৃদ্ধি পেয়েছিল যে মহ'গাপনা'র1 যেমন সহজে পথ চলেন তেমনি সহজে আমি 
তাদের কুত্তি পারি। এ বিষয়ে বেবুনর] পর্যস্ত আমায় হিংসা করে।” তৃতীয় 

লোকটির বয়স অত্যন্ত অল্প, সবেমাত্র তার বাল্যকাল কেটেছে। কিন্তু অদম্য 
তার উৎসাহ। অপর দ্-জনের মত অভিজ্ঞতা না থাকলেও" আমার মনে 

হল শিক্ষ। পেলে সেও খুব ওভ্তাদ হয়ে উঠবে। 

এর! তিনজনেই স্বেচ্ছা প্রণোপিত হয়ে এসেছে, বিপদের সম্ভাবনার সম্যক 

উপলব্ধি সত্বেও। যেমন পযসা ওরা সাধারণত পেষে থাকে সে হিসেবে 

অবশ্য এখন ভালই পাবে, কিন্তু সে-লোভে ওরা আসেনি । জীবনে এই প্রথম 

তারা বন্দুকের ব্যবহার শিখবে, আর যখনই দরকার আমায় সাহাষ্য করবে। 

এই অলৌকিক বস্তর প্রস্দ উঠলেই ওধের চোখ জলজল কবে, খুশির হাসিতে 

ওদের মুখ উদ্ভতামিত হযে ওঠে । ওরাও আমাপ মত শিকাবেব কাজেই জীবন 
উত্মর্গ করেছে,বাডিঘরের চিন্তা, সংসাবের তাবনা, অর্থ বা শবীবিক 

নির!পত্া৷ ষমস্তই এদেগ কাছে গোণ। 

কিন্ত ফতই দিন যেতে লাগল ততই আমার মন দমে যেতে লাগল এই 

তিনজনে আলোচন| শুনে- সে আলে!চনার বিষয়বস্তু হল, খন্দুক নিষে ওরা 

কী কী করবে। বয়স্ক দু'জন যে ঝোপ-ঝাডের অভিজ্ঞতায় আমার চেরে অনেক 
বড তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এদেশীয়দের পক্ষে মাসের পর মাস অভ্যাস না 

করে বন্দুকে হাত পাকানো একপকম অসম্ভব | ওদের স্থির বিশ্বাস যে গুলিব 

আঘাতের চেয়ে বং বন্দুকের এচণ্ড শবেই জন্ত মারা পডে। ওদের কাছে 
রাইফেল হল এমনই এক আশ্চর্য বন্ত যে এ ষে আবার লক্ষ্য স্থির করে ছুডতে 

হয় এ কথা ওদের বিশ্বাস করানোই দুর । তীব ধন্তুকের ব্যবহারে যত 

পারদর্শীই ওরা! হোক, তীরন্দজের মানসিক গঠন আর রাইফেলধারীর মানসিক 

গঠন সম্পূর্ণ স্বতন্র। ওদের তীরধনুকের ব্যবহার কতকটা বেহালাবাদকের স্থুর- 

হ্থটির মত;- হাতিয়ারের স্পর্শের উপরেই উভত়েখ সাফল্য । বন্দুক ব্যবহারের 

জন্তে দরকার সম্পূর্ণ অন্ত রকমের মানসিক প্রস্ততি। 
নাইরোবি থেকে মাকুয়েনি পর্যস্ত রাস্তা থাকায় পথের গুথম অংশটা লরি 

করেই যাওয়া গেল। পেখানে পৌছে আমরা লরি ছেভে ঝোপের মধ্যে 
প্রবেশ করলাম। 

পূর্ব-আফ্রিকার ঝৌপের একট। বৈশিষ্টা আছে যা আমি স্কটল্যাণ্ডে দেখি নি, 
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এবং আমার মনে হয় না পৃথিবীর অন্ত কোথাও তা আছে। এবে 

জঙ্গল, না ফাক! জায়গ। | বড-বড গাছ অতি অল্পই, বেশিবভাগই ছোট 

কাটা গাছ, বডঞোর দশ বা পনেবো ফুট উচু। এইসব কাটা গাছ, 
কাটা-ঝোপ প্রায় এক একর জমিব উপর জগ্মায, কখনো বা এদিকে ওদিকে 

ছড়িয়ে পড়ে; সেই সময় তাদের ভিত দিয়ে হেটে যাওয়া সহজ । 

ফেখানকার মাটি পি মেশানো, আব লাপচে। এ মার্টিতে সহজেই পায়ের 

ছাপ পডে, তাই কোন জন্তব চিহ্ন পক্ষ্য করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ; কিন্ত 

কোথাও কোথ।ও আবাব শক্ত ভাতি ঘাসে ছাওদা, সেখানে কার পায়ের চিহ্ন 
আবিষ্কার কবা শক্ত । কৌন-কোন জ।ধগায গুচ্ছ-গুচ্ছ ঘাগ জন্মায়, সেখানে 

ফাকে-ফীকে বেলে মাটি চোখে পডে। কিন্ গ্রায়ই শিকাবীকে এমন অঞ্চলে 

গিষে পঙঙে হয় যেখাণে অনেকখানি ভাখগা ছুডে হাটু্মান ঘাস জেগে উঠে 
কাঁট।ঝোপেণ ৩লায় বধার্পেটেখ মতা বহিষে থাকে । এহেশ জায়গাণেই কোন 

জদ্ধব চি্ত ধরে অগ্রসব ওয়া কঠিপ। 

কোন-কোন জেলায় এক বিশেব ধবনেব যাটি দেখা যায় য। কড়া বোদেব 

তাপে প্রাথ ইটের মত শগ্ত হবে ওঠে), কোন জন্ত তার উপর দিয়ে 
হেটে গেণে তব বৌন [হই ধেখা যাখ না। বলতে কি) বড-বড রাস্তা 

ততবিব কাজেও কেনিণাএ এই মাটিব খ্যবহাব হয়+_এ প্রায় বিটুমেন-এর মত 

মজবুত । তবে, কাটা-ঝোপেৰ শিচে এম।টি যথে্ই নখম এবং সেইসব 

জায়গাতেই শিকাবী খগ্ত জস্ব পারেব চিনবে সন্ধান করে। 

মাচাকোস-এর জেলা কমিশনাপ্ের কাছে ঝেপ অঞ্চলের একট ওয়াকান্া 
গ্রাম থেকে প্রায়ই গগুারেব অত্যাচাবের খবব এসে পৌঁছচ্ছিল। এ গ্রামের 
সর্দারেব নাম যুতুকু। আমাদের অভিযান এই গ্রাম থেকেই শুক হল। 

পরস্পরের প্রাতিবেশী হলে কী হয়, মামাইদের থেকে ওগাকাম্থাদের পার্থক্য 

প্রচুর। লম্বায় তারা সাধারণ ইউরে।পীয়ের থেকে কিছুটা ছোট, আর 
মাসাইরা সাধাখণ ইউরোপীয়ের থেকে বেশ খানিকটা লত্বা। তাদের মুখের 
অ।দলে কোন-কোন উপজাতির মত নিগ্রযেভ ভাব বিশেষ স্পষ্ট নয়, বা মাসাই- 
দেবর পাতলা ঠোট আর নাসার তাদের নয়। লডিয়ে জাত না হচ্কে 
তারা হয়েছে শিকারী । চিরাচবিত প্রথায় ওদের পুরুষব! শিকার করত আর 
স্ত্রীলোকেরা খেত খামারের কাজ করত, যদিও সে প্রথায় এখন ভাঙন ধরেছে। 

দেখলাম কয়েকজন যুবক ধক আর তীরভতি তৃণ কাধে করে চলেছে। 
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যেখানে যে রকমের অস্ব্ের উপর আমার প্রচুর কোতৃহল, ওদের অস্তগুলো পরাক্ষা 

বৃদ্ধি পেচোইতে ওরা তক্ুনি রাজি হল। 

তাদে” 'হুকগুলোর গঠননৈপুণ্য অপূর্ব, দুই কোণ সচ্য গ্র। এক একটা ধনুকের 

ওজন হবে প্রায় পত্রিশ সেরের কাছাকাছি । যে গাছ থেকে এ ধন্থক তৈরি 

তার নাম মৃতুধা, বউ তার ঘন মেহোগেনি। কৌতৃহলের সঙ্গে'দেখলাম, ছিলা 
আটকাখার গন্ে ধন্নকে কোন খাজ কাট] নেই, ওয়।ক।ম্বারা তার বদলে 

খানিকটা] করে কাচা চামদা সেখ|নে জড়িয়ে রাখে, যাতে ছিলাটা পিছলে 

না আপে। 

ওদের তীরগুলোও চমৎক।র),_-সবচেয়ে বেশি বুধ্ধির পরিচয মেলে সেই 

তীরের মাথার “দধিকটায়। বোনবার ছু'চের মত সরু ছ-ইঞ্চিটাক লম্বা একটা 

ফলা সেখানে পাগ।নো। এই ফলার ইঞ্চিখানেক তীরটাৰ ভিতরে ঢুকিয়ে 
একরকম গাছে আঠা দিয়ে আটকানো। যে পাচ ইঞ্চি বেবিয়ে ইল 

তাতে বিষ মাখানো থাকে । ঠিক মাথাটায় কিন্ত কোন বিষ মাখ|নো হয় না, 

কারণ যতই খিন সেখানে মাখানে। হোক না কেন, শিতাস্ত ছোট শিকার ছডা 

তাতে ঝারুর কৌন ক্ষতিই হতে পারে না। এর কারণ, এই বিষ টাটক। 

অবস্থায় যত কার্ধকখাই হোক না কেশ, ডিজে গেলে (কিংবা দো পাগলে 

অল্লক্ষণের মধ্যেই তাপ কাবকগরিতা হারিরে ফেশে, যেজন্যে ওয়াকান্বারা এই 

বিষ-মাখাণে। ফশ।ট1 আাণ্টেলোপের চামডা দিয়ে সযত্তে ঢেকে রাখে, এবং 

একেবারে চরম মুহূর্ত না আসা পযন্ত সে ঢাক1 খোলে না। 

গণ্ডার শিকারে যাবার আগে আমি আমার স্কাউটদের নিয়ে মুতুকু সদাবের 

সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটালাম । ইতিমধ্যে ওদের শেখাতে লাগল।ম কীভাবে 

রাইফেল ব্যবহার করতে হয়, আর নিজেও ওয়াকাঞ্থাদের ভাষা ও আচার 

ব্যবহার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে থাকলাম। ওদের আমার ভাল লাগত। 

ওর! মনখোলা, সৎ প্রকৃতির মান্য । ওদের মেয়েরা গ্রচুর পরিশ্রম করে; 

কেবলমাত্র যে খেতের কাজ করে তাই নয়, রান্নার কাজ, বন থেকে কাঠ বয়ে 

আনার কাজও তার] করে। এদের ভার বহনের ক্ষমতা দেখলে অবাক হতে 
হয়। যখন থেকে টলে টলে হাটে সেই বয়স থেকেই ওর! যায় মায়ের 

সঙ্গে কাঠ কুডোতে। ফেরার পথে মা গম্ভীরভাবে কিছু কাঠ তারও 

পিঠে বেঁধে দেয়। আর যতই সে বড় হতে থাকে, তার যোটও ততই 

ভাগি হতে থাকে,_এই ভার বাডতে বাডতে শেষ পর্যস্ত প্রায় দু-মণের 
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কাছাকাছি পর্স্ত হয়ে ওঠে। এইভাবে তারা বড হয়ে ওঠে ক্রমশ। 
প্রচুর দারিক্র্য সত্বেও কিন্তু গণিকাবৃত্তি ওদের মধ্যে চালু হয়নি, 

অবশ্থা সভ্যতাব সংস্পর্শে যারা এসেছে তাদের মধ্যে ছাডা। কোন মেয়ের 

যৌবনোন্মেষের সময় তাকে যে বিয়ে করতে চাষ, কথামত পণ দিয়ে যার সে। 
এই পণ দেওয়ার অর্থই হল, তার সঙ্গে তার বিবাহ হযে যাওয!। তখন সে 

তার স্বামীব ঘব কবতে যায় এবং খুব পবিশ্রম কবে যাতে স্বামী যথেষ্ট রোজগার 

কবে আবার একটি স্ী ঘবে আনতে পাবে যে তাকে গৃস্থালিব কাজে সাহায্য 
কববে। 

কিবাকাঙ্গানো অভাবে আমাব একজন লোৌকেব দবকার হল যে সমস্ত 

কাজেব তদীবক করবে--তীবুব ব্যবস্থা! কবা থেকে সাফারিব অসংখ্য খুটিনাটি 

ব্যাপাবগুলো পধন্ত। অখচ যেপব স্কাউট আমাব সঙ্গে শিকাবের সন্ধানে 

জঙ্গলে প্রবেশ কববে, তাদেব কারুব মধ্যেই সদাবেব গুণের লেশমাত্র আছে 

কিনা সন্দেহ । তবে, ভাগ্যক্রমে আমি মুলুষ্বেকে পেবে গেলাম । তার বয়স 

হযেছে, সম্পূর্ণ নির্ভবযোগ্য সে। আমাদেব মধ্যে ক্রমে এমশ সম্ভাব গড়ে 
ওঠে যে সেই থেকে এখনে! সে আমাবই কাছে আছে , আমাব বাড়ির তদারক 

কবে আব শিকাবে গেলে আমাব খন্দুক বহন করে। 

একদিন পাত্রে গ্রামের কুকুবদেব ভীষণ চিংঞ+াবে আমাব ঘুম ভাঙল । এর 

কাবণ যে গণ্ডাব, তা আমি বুঝতে পাশি নি। কুকুরবা সিংহের গন্ধ পেলে 

জঢসড হয়ে বধ) তাই আমি ভেবেছিলাম যে গণ্ডারেব গদ্ধেও হয়ত তাদের 

তেমনি অবস্থ।ই হবে। পবে জেণেছিলাম ষে গণ্ডাবেব গন্ধ পেলে তার বরং 

অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হরে পডে। ভোববেলা মুতুকু সদারেব কাছে শুনলাম, গণ্ডারের 

ধল শাম্বায় প্রবেশ কবেছিল। তাব কথা মিথ্যা নয়, কাবণ গণ্ডারের চিন্ছ প্রায় 

সর্বত্রই দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি স্কাউটদের নিয়ে চিহ্ন অন্ুসবণ করে জঙ্গণে 

প্রবেশ করলম। 

প্রথমট। জঙ্গল খুব একটা দুর্গম বে।ধ হচ্ছিল না কিন্ধ কিছুক্ষণের মধ্যেই তা 
অত্যন্ত নিবি হয়ে উঠল; কেবল কাট! আব ঝোপের ঘন বুম্থনি। ভাগ্য 

ভাল এখন বর্ধাকাল নয়, গাছে যে-কটি পাতা তাও শুকিষে হলদে হয়ে যাওয়া, 

--গণ্ডারের ধূসর রঙের সঙ্গে তার প্রচুর পার্থক্য । আমর! এগিয়ে চলেছি । 

একমাত্র যে জন্তব চোখে পডল সে একট ছোট্ট ডিক-ডিক,_ আকারে স্কটল্য। গর 

খরগোসের সমান। ছোট্ট প্রাণীগুলেো ঝোপ ঝাডের ভিতর থেকে লাফিয়ে 
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বেরিয়ে আসছিল আর আচম্কা এমন তীক্ষ চিৎকার করে উঠছিল যে শ্তনলে 
ভয়ানক চমকে উঠতে হয়। 

একট! প্রায় অভেছ্য জঙ্গল আমাদের সামনে পড়ল । একমাস্ত্র উপায় এখন 

সেই সন্কীর্ণ অকা-ব(কা পথ য। ধরে গপগ্ডারর] চলে গেছে । চলেছি,আর প্রাণপণে 

এই আশা করছি, যেন এই অবস্থায় অতফিতে কোন গণগ্ডারের সামনে পডে 

যেতে না হয়! এছাডা আর এখন আমাদের কিছুই করার নেই। 

এই ভূতপূর্ব চোরাই-শিকাপ্রিদের ঝোপের মধ্যে পথ চিনে চলার যে ক্ষমতা 

দেখলাম তাতে তাদের একশোর মধ্যে একশো নম্বর না দিয়ে পারলাম না। 

শক্ত মাটিতে বা পাথুরে জায়গায় গপ্ডাবেব চিকন লক্ষ্য করতে করতে কতবার 
আমার চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছে, অথচ আমর স্ক।উটর! যেভাবে অধলীপা ক্রমে 

সেই চিহ্ৃ পক্ষ্য করে চলেছে তাতে মনে হয়, তারা যেন একটা বিশেষ 

চিহ্িত পথ ধরেই চলেছে । ওদেব একজন চিহ্ন লক্ষ্য করে চলেছে আর আমি 

রাইফেল উদ্ধত রেখে তাকে আগপণে আগলে চলেছি। ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে 

পেছিয়ে আমে, তখন আব-একজন এগষে গিখে তার দাযিত্ব গ্রহণ করে। 

এইভাবে তারা সকলেই পালাক্রমে যথেষ্ট চোথের বিশ্রাম পায় । 

হঠাৎ সামনের স্ক।উটটা থেমে দাডালো, মাথা উচু করল কি শোনবাগ 

চেষ্টায়। কয়েক মুহূর্ত আমি কিছুই শুনতে পেল।ম না, তারপব গণ্ডারটাব কিছু 

চিবোবার ক্ষীণ শব্ধ আমাব কানে এল । আমাদের বা দিকে ঝোপের মধ্যে 

সে চরছিল। যথাসম্ভব নিঃশবে আমর! অগ্রসর হতে লাগলাম । একজন স্কাউট 

কেবঙ্গই খানিকটা করে মাটি গু ডিয়ে হাওয়া পরীক্ষা করতে লাগল । বাতাসের 

গতি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, এবং যাতে একটুও শব না হয় 
সেদিকে আমি বিশেষ করে দৃষ্টি রাখলাম । আমার ধারণা যে কোন বন্য জন্তর 

থেকে গণ্ডারের শ্রবণশক্তি বেশি প্রখব,_অনেকটা দুর থেকেও সে অদ্ভুতভাবে 

মানুষের পায়ের শব শুনতে পায় । আমার পায়ে ছিল আমেরিকান জুতো-_এ 

জুতোর স্থবিধে হল এই যে, এ পরে কোন নরম ডালের উপর পা দিলে তার 

ভেঙে যাওয়া অন্থুভব করা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হওয়া সম্ভব হয়। আর 

আমার স্কাউটদের তে। খালি পা, তাই আমার চেয়েও নিঃশব্দ চলাফের! করা 

তাদের পক্ষে সম্ভব। তাদের আরো! একটা! স্থৰিধে এই যে তারা প্রায় উলঙ্গ 

বললেই চলে,_গাছের ডালপালা তাদের খালি গায়ে লেগে কোন শব্ই 
তোলে না। কিন্তুকী করেযে তারা কাটার আচড় সহ্ করে এগিয়ে চলে তা 
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আর্মার ধারণাব বাইরে,-কাটার আচডে আচড়ে তাদের শরীর অসংখ্য সা 
সাদ] দাগে ভরে ষায়। 

প্রায়ই আমাদেব থেমে পড়ে গণ্ডারের সেই চিবোনোর শব্ধ শুনতে কান 

পাততে হচ্ছিল। যতঙ্গণ সে শব পাচ্ছি, জানি যে সে আমাদের এগিয়ে আসা 

আন্দাজ কবতে পারে নি। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে থেমে গেল সে শব । তখন 

একজন স্কাউট সামনের দিকে দেখিয়ে ধিল। দেখলাম, একটা] গণ্ডার ম।থা তুলে 

নিশ্চল ধাডিরে বয়েছে, তাব ছুই কান একবার পেছন দিকে একবাব লামনের 

দিকে নডছে, সে চেষ্টা কবছে যাতে সামনে থেকে বা পেছন থেকে কোন শব্ধই 
তাপ কান এডিয়ে না যায। গগাবেব ছুই কান আলাদাভাবে কাজ করে 

চলে,-একই সঙ্গে সে একটা কান সামনে বেখে অপর কানটা পেছন দিকে 

বাখতে পাবে, এতে কবে নে শামশে থেকে যেমন, তেমনি পেইন থেকেও 

এক্োন শব শুনতে পাবে । 

অপেক্ষা কবে রইলাম কখন গণ্ডাবটা এমন অবস্থায আনবে যখন আমি 

তাকে গুলি কবতে পাবব। ঞ্াউটব1 ছটফট কবতে লাগল, স্থানীয় 

বাসিন্দাবা যখন শিকাবের সন্ধান পাণ অথচ দেখে গুপি কখতে দেবি হচ্ছে তখন 

তাব। এমনিই ছটফট কবে থাকে । অনেকগুলো পাখি গণ্ডারট।ব পিঠে বসে 

পোকা খেষে চলেছে আর চাবিদিকে তীক্ষ দুষ্ট রাখছে। গগ্ডাবের দৃষ্টিশক্তি 
জল শখ, এই পাখিগুলোই তাব চোখেব কাজ কবে থাকে । গণগ্ডারের চামড়ার 

বড-বড খাঁজের মধ্যে থেকে এপা পোকা থেয়ে চণে, আর তার বিশিময়ে তারা 

প্রহবীব ক।জ কবে তাকে সাবধান করে ধেয়। স্কাউটদেব অন্বস্তি প্রকাশের 

শবে পাখিরা দেখতে পেণ তাদেব। সঙ্গে সঙ্গে তাবা পাবধাশী ডাক ডাকতে 

ডাকতে আমাদের দিকে উড়ে আসতে লাগল আব মৃহ্তমধ্যে গণ্ডারট৷ সাবধান 

হয়ে উঠে পাথিগুলো যেদিকে উডে গেল চট কে সেদিকে মুখ ফিরিয়ে 

ধাডালো) _তার দু-কান সামনের দিকে ঘোবানে।, সামান্ধ তম শবও যাতে তার 

কান এডিরে না যায়। তারপরে সে ল্যার্জ গৃন্যে তুলে একটু একটু করে 
আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল । মাএ দশ গজ এগেতে না এগোতেই 

তার চোখে পডল আমাদের নিশ্চল মৃত্তি। যেভাবে সে ধারে ধীরে আমাদের 
দিকে এগিয়ে আসছিল দেখে মনে হয় যেন একট! প্রকাণ্ড শিঙাল ট্যাঙ্ক এগিয়ে 

আসছে, _ট]াক্টাব ইঞ্রিনের মধ্যে মগজ রয়েছে! গগ্ডারকে বোধহয় এমন 

কোন বদমেজাজি ক্ষীণদৃহি বৃদ্ধ কর্নেলের সঙ্গে তুলনা কর] চলে, যার বাগানে 
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কেউ বিন! অনুমতিতে প্রবেশ করেছে । তার প্রথম ঝৌকটাই হবে আগন্বফ্ষকে 

তাড়িয়ে দেওয়ার, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হবে যে হয়ত লোকটা সাজ্ঘাতিক, 

তাই একটু ইতস্তত করবে সে। সসম্মানে চলে যাওয়া যদি তার পক্ষে সম্ভব 
হয় তাহলে হয়ত চলেই যাবে, কিন্তু যদি তার গরহজম হয়ে থাকে, বা যদি সে 

স্বভাবতই বধমেজাজি হয়, হয়ত তখন ঝঞ্চাটের স্থষ্টি করবে দে। 

স্কাউটর! তে। ইতিমধ্যে উত্তেজনায় কাপতে শুরু করেছে । তাদের এই 

অতি সামান্ত নডাঁচডাই আক্রমণ ডেকে আনার পক্ষে যথেষ্ট হল। তার মাথা 

নিচু হল, ঝোপ ঝাড ভেঙে সে তেডে এল আমাদের লক্ষ্য করে। আমি 
গুলি করতেই নে হাটুতে ভর করে পডে গেল। মুহূর্তমধ্যে আবার উঠে 

দীডালেো সে। এক ঝৌঁকে আমাদের কাছ থেকে ফিরে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে 

আমার দ্বিতীয় গুণিট| তাব কাধে গিযে লাগল। এবার যে সে পডে গেল, 

আর উঠল না। 

আমার গুলিব শব্ধ মিলিয়ে যেতে না যেতেই পেছন থেকে উল্লাস-ধবনি 

শোনা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্ধনগ্র মাগষের ধল ঝোপ ঝাঁড ডিডিয়ে 

শিকার লক্ষ্য করে এগিয়ে অসতে শুরু করল। প্রত্যেকের হাতে একটা 

করে পাত্র, ঝুটিঃ থলি যে যা পেরেছে নিয়ে এসেছে । সকলের হাতেই কোন 

না কোন রকমের দেশী ছুরি। থেত-খামারে গণগ্ডারের উপদ্রবের জন্যেই বলতে 

গেলে, এ অঞ্চলের বাপিন্দারা যেভাবে দিন কাটাচ্ছে তা প্রা অনশনের 

কাছাকাছি বলা চলে। পিঁপডের মত তারা সারে সারে এসে গণ্ারটাকে 

ছেঁকে ধরল, যতক্ষণ না আর ছাল ছাডানে৷ হর ততক্ষণ পধন্তও তাদের আটকে 

রাখা কঠিন হয়ে উঠল । যে মুহূর্তে ছাল ছাডানো হয়ে গেল সেই মুহূর্তেই 
অসংখ্য কালে! মুতির আডালে গণ্ডারটা ঢাকা পড়ে গেল, আর তাদের 
ছুরিগুলো৷ এত ঘন ঘন উঠতে আর পডতে লাগল যে ভয় হল হয়ত ওর! 

উৎসাহের আতিশয্যে নিজেদেরই মারাত্মকভাবে আঘাত করে বসছে? কিন্ত 

তবুও সেদিকে কারুর লক্ষ্য নেই। বাদামি রঙের চিলের ঝাঁক মাঝে মাঝে 
এসে ছোঁ মেরে পড়ে, কখনো কখনো হয়ত কারুর হাত থেকে এক টুকরো 

মাংস ছিনিয়ে নিয়ে আবার উডে পালায়। এই চিলেরা এত বেগে উডতে 
পারে ষে অনেক সময় মানুষ বুৰতেই পারে না কী হল, খালি হাতের দিকে 

তাকিয়ে অবাক হযে ভাবে, কোথায় গেল মাংস! 

আশ্চর্য অল্প সময়ের মধ্যেই সেই বিরাট গগ্ডারের দেহের আর বিশেষ 
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কিছুই অবশিষ্ট রইল না কেবলমাত্র কযেকটা হাড ছাডা। মাংসল লুপ 

মাঁগষেব দল নাড়িকুঁডিগুলো পর্স্ত নিয়ে যেতে ছাল না। 

গপগ্ডারটার খঙ্গ আর চামড়া আমি গভর্মেটেব জন্যে বেখে দিলাম। 

গগুাবেব চামড়ার দাম দশ পাউু,-তাতে টেবিল-রুণ হয়, চাবুক হয, আবার 

চেরারে পেতে বসবাব কাজেও লাগে । ভাল কবে তেল লাগালে এর রং ষ্ঠ 

হয়ে আসে, অপূর্ব দেখায় তখন। আর খঙ্গগ্রশেব এক পাউগ্ডেব দাম হয় 

তিরিশ শিনিডেব মত) সবার সেবা গজদন্তেব চেয়ে দশ শিলিং বেশি। 

গগ্াবেব এই খড়গ কিন্তু আসলে আব কিছুই নয, কেবল জমাট বাধা লোম 

শ্বধু) হাতিব %াতেব মৃত একে কেটে কুটে কোন কাজে লাগানো যাষ না, 
কাটতে গেলেই এ গুভিয়ে যায়। 

এ অঞ্চলে বাবোটা গণ্ডার আমি শিকার কবলাম, তাদের কোনটকে 

মাবতেষ্ট আমাব বিশেষ বেগ পেতে হ্যনি। তাবপব মিঃ বেভাপ্লি এসে 

আমার সঙ্গে যেগ দেন। রুধি দপ্তব থেকে তিনি এক প্রক।গু দল শিষে জঙ্গল 

পরিষ্কাব কবতে এমেছেন। মিঃ বেভাপিন সঙ্গে আলোচনার পর আমরা 
আমাদের কর্নপদ্ধতি শ্রিব করলাম। 

তিনি বলশেন, "লোকজনকে জঙ্গলে পাঠাবাব আগে আমার নিশ্চয় হওয়া 

দবকাব যে সে এনাকায় আব কোন গগাবেব অস্তিত্ব নেই, কারণ যদি 

ছ-একছন গণ্ডাহবর গুতো খা তাহলে আব কেউ কাজ কখতে রাজি হবে না 

এবং তখন আর আপনি তাতে আপত্তি কবতে পারবেন না| আমার মনে 

হয় আপণাঁর উচিত সব সময়ে আপনার লোকজনদেব নিষে এগিয়ে থাকা । 

আমরা এগোবো যখন আপনার কাছ খেকে খবর পাব যে এ অঞ্চলের গপ্ডার 

সব মার]। পডেছে।; 

ভাল যুক্তি, সন্দেহ নেই, যধিও এর অর্থ এই যে সর্বদাই আমায় 
স্কউটদের নিয়ে মিবিড জঙ্গলেব মধ্যে থাকতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে 

যাতে একট] গণ্ডাবও হাতগাড। হতে না পাবে । কিন্তু আপৰ্তি করবার উপায় 

নেই, কাবণ আমাদের কাজই হচ্ছে তাই। 

পরদিন সকলে বেরিয়ে পভলাম আমবা | ঝ্বোপেব অস্তব/লে যেতে যেতে 

আমবা শুনতে পেল।ম মিঃ বেভাপিব দলেব সবিক্রমে জঙ্গল কাটার শব্দ । 
এগোতে এগোতে সমতল জমি ক্রমে নিচু তাই জমির মত হয়ে উঠল, 

তার এখানে ওখানে সন্কীর্ণ উপত্যকা । এহেন অঞ্চলে বাতা হুল এক 
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মহা সমন্টা--একভাবে বইতে বইতে যখনই কোন শৈলশিরার কাছে পৌছয় 
সঙ্গে সঙ্গে নানা কাবণে একেবারে অগ্তদিক থেকে বইতে থাঁকে। অর্থাৎ 

সম্তর্পণে কিছুক্ষণ কোন গগডারের পিছু নেবার পর হয়ত হঠাৎ দেখা গেল 

যে বাতাস গতি পালটে শিকারীর দিক থেকে শিকারের দিকে, বয়ে চলেছে । 

আর আমার মনে হয-_হযত এ আমার কক্পনা মাত্র, যে এ অঞ্চলের মাটিতে 

পদক্ষেপেব শব্ধ অনেকগ্ূণ বধিত হয় | এ জেলার অনেক অংশেই আগ্নেয়গিরিব 

উদগারের চিহ্ন বর্তমান; তাব শক্ত, ছিদ্রবহুল আস্তবণের উপর প্রতি পদক্ষেপে 

এমন একটা ফাঁপা আ রাজের স্ৃষ্টি ভয়, যেন কোন প্রকাণ্ড গুহার ছাদেব উপব 

ঠেঁটে বেডানো হচ্ছে । 

প্রথম দিনই আমার সবচেয়ে ছে স্কাউটটি প্রায় মাবা পডতে বসেছিল। 
সবেমাত্র তার বন্দুকেব ব্যবহারে হাতেখডি হয়েছে, ইতিমধ্যে সে এই নতুন 
বিষ্ভার পরিচয় দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে | একটা ঝোপের ধারে একট] গণ্ডারকে 

দেখে সঙ্গে সঙ্গে সে তার দিকে অগ্রসর হল। গণ্ডাবট!] ঝোপেব আডালে 

লুকিয়ে পড়তে সেও গণ্ডারের পথ ধরে হালকা ঝোপের আভাল দিয়ে সন্তর্পণে 
তার পিছু নিল। বাতাস ছিল তার অনুকূল, কিন্তু গণ্ডারটা, বোধহয় শক্ত 

মাটিতে তার পায়ের আওযাঞ্জ পেয়েছিল, মুহূর্তমধ্যে ঘুরে ফাঁডিয়ে তাকে 

তাডা করে এল। 

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা প্রচুর উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে দু-পা ফাক করে 

শৃন্ে লাফিয়ে উঠল এবং এতে করেই সে প্রাণে বেঁচে গেল, নতুবা! নির্ঘাত তার 

ছুই পাষের মাঝখানে গঙ্বের খঙ্ডোর গৌত্তা লাগত। গণগ্ডারের ছুটে। খড়গ 

থাকে, একটার পেছনে আর-একটা | লাফিয়ে ওঠার ফলে সামনের খড়াটা 

এডিযে গেলেও কিন্তু পেছনেরট! এডাতে পারল না, সেটা তার দেহ স্পর্শ 

করল। সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডার তাকে এক গৌতা মারল আর তৎক্ষণাৎ সে আকাশে 

ছিটকে উঠল, তার রাইফেলট! ছিটকে পভল$ গুলি করার নুযোগমান্র সে 

পেল না। 'মাটিতে পড়ে সেপ্রায় অচৈতন্ত হযে গেল। তাভাতাডি ছুটে 

গেলাম তার কাছে, ভয় হল হয়ত মারাই গেছে সে। কিন্তু দেখল।ম, 

কেবল কয়েকটা ছডে যাওয়ার দাগ আর দু-পায়ের মাঝখানের খানিকটা মাংস 

হারানো ছাড1 বিশেষ আঘাত সে পায়নি । 

তুলে ধরতে ছেলেটি ক্ষম! প্রার্থনার স্বরে বললে, “বাওয়ানা, গুলি করবার 
সময়ই আমি পাইনি! রেলগাড়ির মত জোরে ছুটে এল গঙারটা! আমার 
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সামনের সমস্তটা যেন ও ঢেকে ফেলল,_বন্দুক তুলে নেবার কথা ভাববারও 
সময় পেলাম না! 

ওর মনের ভাব আমি সহজেই, অন্মান করতে পারি। অত ভারি শবীর 

পত্থেও গণ্ডাররা অসম্ভব বেগে ছুটতে পারে এবং পূর্ণ বেগে ছুটতে ছুটতেও 

তারা নিজেদের যেটুকু দৈর্ঘ্য মাত্র যেটুকু জাষগার মধ্যেই ঘুবে ঈ্লাডাতে পারে। 

যেভাবে তার! পাক খেতে বা শবাীব দোখডাতে পারে, যেকোন পোলে। 

খেলাব টাট্টু,ও লজ্জা পাবে তাতে । ঝোপ ঝাডকে তাব। একেবাবেই গ্রাহের 
মধ্যে আনে ন। এব, অত্যন্ত জটিল জঙ্গলও যেভাবে তাব। অতি সহজেই ভেদ 

বরে যায়, যেন তা সামান্য তৃণ ছাডা কিছু নয়। 

জঙ্গলের সকণ প্রথণীই গগ্ডাবকে পথ ছেটে দেয়। ছুদুবার আমি 

হাতিকে দেখেছি খ্যাপা গগ্ডারেব সঙ্গে লড়াই থেকে বিবত হতে । একট' 

সন্কীর্ণ পথেব বিপবাঁত দিক থেকে ওবা এসে পজেছিল, এবং একই সঙ্গে ওরা 

পরম্পরেব অস্তিত্বের সন্ধান পর। গগ্ডাব তাব পথ আগলে নিশ্চল দাড়িয়ে 

পঙ্ল, আব হাতিটা প্রথমে নার্ভানভাবে বাতাসে শ্রাণ নিল, তারপব পথ 

ছেডে যথেষ্ট সন্তর্পণে খানিকট! ঘুবে গণ্ডারকে এডিয়ে চলে গেল। উভয় 

ক্ষেত্রেই এই একই ব্যাপার দেখেছিলাম । 
গগ্ারদেব এই বদমেজাজের কারণ আমি জানি ণা, যদিও আমার এক 

শিকারীব এক অদ্ভুত ধারণা ছিল। একটা খ্যাপা মাদদি গণ্ডার একবার 

ভদ্রলেককে গুঁতিয়ে দেয়। সম্পূর্ণ বিনা কারণে এভাবে গু'তিয়ে দেওয়! 

ভদ্রলোকের কাছে মনে হয় অত্যন্ত অসঙ্গত। এরপর দেখি, চলতে চলতে তিনি 

যখনই পাচ্ছেন গগ্ডারের বিষ্ঠা পরীক্ষা করে দেখথছেন। শেষকালে খুব 

গভ্ভীবভাবে আমায় বললেন, “জান হাণ্টার, কেন এই গণ্ডারগুলো এত 

বদযেজাজি? এর কারণ, ওদেব কখনও পেট পরিষ্কার হয় না।” ভদ্রলোকের 

এ কথা আমি কখনো ভূলি নি এবং আমাব মনে হয় এর মধ্যে কিছুটা সত্যতা 

থাক] খুবই সম্ভব, কারণ গণ্ডার তার খাবার ভাল করে না চিবিয়েই খেকে 
ফেলে, যার ফলে তার নাদিতে প্রচুর অজীর্ণ খাগ্বন্ত পা€যা যার। 

ঝোপ ঝাডের মধা দিয়ে যেতে যেতে যাবতীয় গণ্ডাব সব মাবতে মারতে 

অগ্রসর হও] দেখলাম নেহাতই অসম্ভব ব্যাপার | বিভিন্ন গ্রাম থেকে গণ্ডাবের 

উৎপাত থেকে বাচাবাব জন্তে এত আর্ত আহ্বান আসতে লাগল যে সে-ডাকে 

সাডা ন। দেওয়টা অত্যন্ত অমাুষিক জ্ুত। সৌভাগ্যবশত জঙ্গল কাটার কাজে 

হাণ্টার ১৮৩ 



মময় লাগে বেশি, তাই এসব ভাকে সাড়া দেবার সময়টুকু পেয়ে যাই। এ 

সত্বেও আমাকে দেখতে হয় কোন্ ডাকটা কম জরুরি আবার ঠফান্ট! বেশি 

জরুরি | মুতুকুও আমায় কতবার ডেকে নিয়ে, গেছে তার খেত থেকে গগ্ডারের 

উৎপাত দূর করতে । বিভিন্ন গ্রামের কয়েকজন সর্দার তো রীতিমত অস্থির 

হয়েই উঠল ; তাদের ধারণা, আমি মুতুকুর জেলায় বড বেশিদিন রয়ে গেছি। 
মাচোক1 নামে এক সর্দার একবার সদলে আমার কাছে এসে হাজির,-_-একটা 

অত্যন্থ ছুর্দাস্ত গগ্ডার নাকি তাদের গ্রামে মানুষ দেখলেই তাড়া করছে। একটু 

বিরক্তির সঙ্গে তাকে বললাম যে একই সময়ে সব জায়গায় থাকা তো আমার 

পক্ষে সম্ভব নয়, মুতুকুর গ্রামের কাজ সেরে তাদের গ্রামে যাব। এতে সে 

অত্যন্ত আহত হল, যদিও আমি তাকে কথ দিয়েছিলাম যে দু-দিনের মধ্যেই 
আমি তার গ্রামে যাচ্ছি। 

লেদিনই বিকেলে কয়েক ঘণ্টা পরে আমি হঠাৎ দেখলাম, মাচোকা ছুটতে 

ছুটতে আমার তীাবুর দিকে আসছে। গ্রামে ফিরেই সে শোনে, ইতিমধ্যে 

গণ্ডারট] একটি ত্্রীলোককে হত্যা! করেছে । স্ত্বীলোকটি জালানি কাঠ সংগ্রহ 

করতে গিয়েছিল । তার দেহ আমি দেখব বলে রেখে দেওয়া হয়েছে। 

এই খবর শুনে আমার যে কী মনোভাব হল তা সহজেই অন্রমেয়। সঙ্গে 

সঙ্গে আমি মাচোক] সর্দারের সঙ্গে বেরিয়ে পডলাম, মুচুকু সর্দীরকে বলে গেল।ম 
এই গণ্ডারটাকে আগে মেরে তারপর তার গ্রামে আসব । 

পাথরের নুড়িভর1 একট শৈলশিরার ঢালের উপর স্্ীলোকটি পড়ে রয়েছে, 

যেসব কাঠকুটে। সে সংগ্রহ করেছিল সে সমস্ত ছড়ানে| রয়েছে ইতস্তত। ঢালু 

পথট। যুগ-যুগ ধরে মানুষের খালি পায়ের চাপে মস্থণ হয়ে নেমে গেছে । বোবা 

গেল, স্ত্রীলোকটি এই ঢালু বেয়ে নেমে যাচ্ছিল, আর ঠিক সেই সময়ে গণ্ডারটা 
উঠে আসছিল । দেখামাক্সই নিশ্চয় গণ্ডারট1 তাকে তেড়ে এসে এক গৌত্তায় 

শেষ করে ফেলেছে। 

পায়ের দাগ দেখে বুঝলাম, গণ্ডারটা মাদ্দি। মাত্র কয়েক পা যেতেই একটা 

গণ্ডার-শবকের পায়ের দাগও তার পাশে পাশে পাওয়া গেল। বোঝা গেল, 

এই বাচ্চ! সঙ্গে ছিল বলেই তার মা এরকম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল । সঙ্গে বাচ্চ! 

আছে এমন কোন স্ত্রী-পশুকে কেউ মারতে চায় না, তাই প্রচুর বিরক্তির সঙ্গে 

আমাকে তার পিছু নিতে হল। 

ধদ্দি আমি কোন বাচ্চা গণ্ডার ধরতে পারি সেটাকে নিম্নে আপবে বলে 
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মিঃ সভেজ নাষে জনৈক পেশাদার ছু-জন লোক আমার সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন, 

কারণ বাচ্চা 'গণ্ডারের চিডিরাখানায় প্রচুর চাহিদা । এবার আমি তাদের 

সতর্ক হতে বললাম। তারপর দু-জন স্কাউটকে নিয়ে মাদি গণ্ডারের চিহ্ন লক্ষ্য 
করে অগ্রসর হলাম । 

স্বীলোকটি যেখানে মারা পড়েছিল যেখান থেকে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল চোখে 

পড়ে, তার দমস্তই ঘন ঝোপে ভতি। এই জঙ্গলের মধ্যেই আমাদের গণ্ডার 

আর তাব শাবকের সন্ধান মিপবে। এই উচু জায়গা থেকে জঙ্গলটা বিশেষ 
ঘনসন্নিবদ্ধ বলে মনে হল ন|। অসংখ্য ম[5যেব ভি হয়েছে, শ্বীলোকটির 

হত্যাকারীর মৃত্যু দেখবে বলে আব টাটক। মাংসের লোভে । শৈলশিরার উপর 
তার! অনেক দর পযন্ত ছড়িয়ে বসে রয়েছে আর তীস্ষু দৃষঠিতে চারিদিকে 
তাকাচ্ছে, যদি কোনক্রমে নিচের ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে গণ্ডারটার দেখা! 

মেলে। এভাবেই তাব সন্ধান মেলা সহজ এই মনে করে আমি আর তার 

চিহ্ন ধরে অগ্রসর হলাম না। স্কাউটদের নিয়ে বসে পড়ে গ্রতাঙ্গীয় রইলাম । 

এইভাবে আধঘণ্টাটাক কাটল। তারপর হঠাৎ শোনা গেল একটা 

উত্তেজিত চিৎকার । অনেকগুলো! আঙুলের নির্দেশ অনেকটা দুরে উপত্যকার 
মধ্যে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল। কিছুক্ষণ আমি কিছুই দেখতে পেলাম ন!, 
তারপর একট। ধূসর রঙের বস্ত পলকের জন্তে আমার চোখে পড়ল,--সেটাকে 
একটা! গ্র্যানাইট পাথরের টুকরো মনে হতে পারত যদ্দি না সেটার মন্থর 
গতি ঝোপঝাডের মধ্যে চলতে চলতে কখনে। দৃশ্যমান আর কখনো অদূর 

হয়ে যেত। 
নাকের পিধেয় ধরতে গেলে গণ্ডারটর আর আমাদেব মধ্যের দূরত্ব আধ 

মাইলের বেশি হবে না। খাতাপ আমাদের অগ্নকূল ছিল, তাই মনে হুল নিশ্চয় 

ওর কাছে যেতে বেশি সময় লাগবে না। একজন স্কাউটকে সঙ্গে নিয়ে আর 

অপর জনকে শৈলশিব1 থেকে গণ্ডারের গতিবিধি লক্ষ্য করতে বলে আমি ঢালু 

বেয়ে উপত্যকান্ন নামতে শুরু করলাম । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম যে উপর থেকে দেখে ফতটা মনে হয়েছিল এ 

জঙ্গল আসলে তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্গম । মাত্র কয়েক গজ অগ্রসর হতেই 

যেখান দিয়ে আমরা! এসেছি সে জায়গাট। অদৃশ্য হয়ে গেল। যেখানে 

গপ্তারটাকে দেখ। গিয়েছিল তার অর্ধেক পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর দেখ! গেল, 

কোথায় সে বিশ্রামের জন্তে শুয়েছিল। এক্ষেত্রে ভুল হবার কোন সম্ভাবনাই 
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নেই, -মাগণ্ডারের বড় বড পায়ের দাগ আর বাচ্চার ছোট ছোট পায়ের দাগ 

দেখা যাচ্ছে স্প্ই। গণ্ারের একটা বিশেষ ধরনের বিশ্রামের জায়গা আছে-_ 

মে হল জঙ্গলের সবচেয়ে ছায়া-ঘেরা অঞ্চল |, সেখানে গিয়ে তার! দিনের 

সবচেয়ে গরম সময়টা! কাটায়। এদিকে দুপুর এগিয়ে আসছে, ুঝলাম এবার 

সে তার বিশ্রামের জারগায আসবে । তাই ঠিক কবলাম তার জন্যে অপেক্ষা 
করব। + 

আধ ঘণ্টা পরে হঠাৎ স্কাউটট। তাব আঙুল সামনের দিকে প্রসারিত 
করল, তারপর আঙুলট| বেঁকিয়ে আমার ধিকে নির্দেশ করল। অর্থাৎ সে 
গণ্ডারটার সাড়া পেখেছে এবং জানতে পেরেছে যে গগ্ারটা আমাদের দিকে 

আসছে। আর' কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল গণ্ডারটা আমাদের দিকে এগিয়ে 

আসছে, বাচ্চাটা তাব পিছু পিছু । দ্ত্রীলোকটির দেহের শুকনে! রক্ত তখনও 

তার খড়গ লেগে রয়েছে । মুহুত্ের জন্তে গণ্ডারট1 থেমে দাীডালো৷ আর বাচ্চাটা 

এগিয়ে এসে তার বাট থেকে হুধ খেতে শুরু করল। বাতাস একভাবে বয়ে 

চলেছে বটে, কিন্তু তবুও গণ্ডারটা কিভাবে জানিনা আমাদের সন্ধান আন্দাজ 

করে অস্থির হয়ে উঠল। ফিরে দ্রীভালে৷ সে, তার ছোট-ছোট চোখ দিয়ে 

আমাদের লক্ষ্য করতে লাগল। বাচ্চাটা তখনো সেইভাবে স্তনপান করে 

চলেছে । শৈলশির থেকে লোকজনের সাডা ভেসে আসছে, বোঝা! গেল 

তাতে সে ঘাবডে গেছে একটু । তরি হয়ে নিল সে, হয় তাডা করবে, নয় 

তে। পালাবে । অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যাপার, কিন্তু আর উপায় নেই। করলাম 

'গুলি। সঙ্গে-সঙ্গে সে থপ করে পড়ে গেল, যন্ত্রণার কোন চিহ্নুই প্রকাশ করল 

না। বাচ্চাটা দীডিয়ে রইল তার পাশে। গুলির আওয়াজ শুনে লোকজনরা 

মুহষ্ঠকাল থেমে ঈীডালো!ঃ তারপর সবাই একসঙ্গে চেচাতে চেঁচাতে পাহাডের 

গা বেয়ে দৌডে নামতে লাগল। 
ওদের আসতে দেখে বাচ্চাটা তার মাকে গু'তোতে লাগল যাতে সে 

তাডাতাডি উঠে পডে। যখন দেখল ত।তে কাজ হচ্ছে না, পরম সাহসের সঙ্গে 

সে তখন ওদের সম্মুখীন হল। বাচ্চা গগ্ডারটার বীরত্বের প্রশংসা করতেই হবে । 

যখন সে দেখল সবাই মরা গণ্ারটাকে ঘিরে ফেলেছে, বারবার সে তাদের 

তেডে গেল--ষদি সে তার মাকে রক্ষা করতে পান্সে। বাচ্চাটা বড-সভ 

নয়; তার সামনের খড়গটা সবেমাত্র গজাতে শুরু করেছে, আর একটা 

গোলাকার চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যেখানে দ্বিতীয় খড়্গট1 একদিন গজাবে। 
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বাচ্চাটার আঘাত করবার ক্ষমতা না থাকলেও সবাই তার ভয়ে পালাতে প্র 

করঙগ। স্কাউটদের সাহায্যে আমি তাকে ধরতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে এক 

মহা সমস্যা হয়ে দীডালো!। শ্রেষ পর্স্ত আমার মনে হল হয়ত ধরতেই পারব 

না ওকে, এমন সময মিঃ সভেজের সেই দ্ু-জন লোক এগিয়ে এল। 

যেভাবে ওরা বাচ্চাটাকে ধবল, ব্যবস্থাট। কার্ধকরী হলেও অত্যন্ত করুণ 

সে দৃশ্য | একজন গুডি মেবে মবা গণ্ডাবটাব কাছে গেল, তারপর তার 

স্তন দুলিয়ে বাচ্চাটাকে লোভ দেখাতে লগল। বাচ্চাটাও হাপিয়ে উঠেছিল, 

তাব খিদে পেযেছিল। এ লোভ সে সামলাতে পারল না, এগিয়ে এল । সঙ্গে 

সঙ্গে লোকট1 তার বা কানটা চেপে ধরল আর তঙক্ষণ1ৎ তার সঙ্গীও লাফিয়ে 

উঠে চেপে ধরল তার ভান কানটা। প্রাণপণে চেঁচাতে 'গাগল বাচ্চাটা, 

কিন্তু কিছুক্ষণেব মধ্যেই তাকে বেঁধে ফেলা হল। 

চটের থলি কেটে তা দিয়ে বাচ্চাটাকে টো লক্বা! কাঠের সঙ্গে বেধে নেওয়। 

হল। বয়ে নিয়ে যেতে দবকাব হল ছ-জন মাচষ। তাবুতে ফিরে তাকে 

একটা খড গাছের ছায়ায় বেঁধে রাখা হল, আর একটা বোতল থেকে ছাগলের 

ছধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা হল। প্রথম দুদিন ওর মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ হয়ে 

বইল,_যে কাছে আসে তাকেই তাডা করে। পূর্ণবয়স্ক গণ্ডারের মত শব 
করত বাচ্চাটা,__নিশ্বাস ছাড়ার সময় তার উপরের ঠোঁটটা কেঁপে উঠত । 

তবে, তৃতীয় দিনের দিন থেকে সে ক্রমেই শান্ত হয়ে এল । ছোট বাছুরের মত 

সে আমাদের হাত চুষত, আব মাঝে মাঝে খেল।চ্ছলে এসে গুতিয়ে দিত)--+ 

বাচ্চা কুকুর যেমন খেলাচ্ছলে ছদ্ম গম্ভীর গর্জন কবে তেমনি । আমি নিজেও 

মাঝে মাঝে তাকে খাইয়ে দিতাম, তাই কিছুদিনের মধ্যেই তাকে যারা 

ধরেছিল তাদের মত আমাকেও চিনে ফেলল। নব সময়ে সে আমাদের 

পায়ে পায়ে ঘুরত, কিন্তু অচেনা কাউকে দেখলেই সে সঙ্গে সঙ্গে গু তোবার 
ভঙ্গিতে মাথা নিচু ক্রুদ্ধ শব্ধ করতে করতে তাকৈ তেডে যেত। 

বেশ কয়েকটা! সধ্াহ আমাদের জঙ্গলের মধ্যে কাটল, পচাত্তরট! গণ্ডার 

মারা হল সবশুদ্ধ। ঠিক করলাম গণ্ডারগুলোর চামডা আর খড্ঠা নিয়ে 

ম/চাকোস-এ ফিরে যাব। একদল স্বল্পবেশা স্থানীয় তরুণী ওগুলো! লব্সিতে 

তোলার জন্কে বয়ে নিয়ে চলল | | 
মাচাকোস-এ এসে সুমন্ত চামড! আর খড়গ নামিয়ে নেওয়া! হল। এই যে 

মান্র কয়েক দিনের জন্তেও নিরবচ্ছিন্ন শিকারের থেকে বিশ্রাম মিলল, সত্যি 
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বলতে কি, খুশিই হলাম তাতে; কারণ ঘুমের ঘোরের রুদ্ধশ্বাস দুঃস্বপ্ন গুলো। 

আবার আমার ফিরে আসতে শুরু কণেছিল, সারা রাত একটুও ঘুমোতে 

পারছিলাম না । এইপব স্বপ্নে সেই সমস্ত জন্তই আমার সম্মুখীন হচ্ছিল যাদের 

আমি আগের দিন মেরেছিল/ম, তফাতের মধ্যে শুধু এই ঘ, স্বপ্নে সেই 
জন্কদেরই জয় হচ্ছিল। স্বপ্র দেখতাম হয় আমার বন্দুকে গুলি আটকে গেছে 
কিংবা বন্দুকের দুটো! গুলিই ব্যর্থ হয়েছে, আর জন্থট। একেবারে আমার উপর 

এসে পডেছে। ঘর্সা্ত দেহে আমার ঘুম ভেঙে যেত এবং পাছে আবার এইমখ 
দুঃম্বপ্ন আমায় ভর করে সেই ভে আর ঘুমোতে সাহস হত না। 

আমার স্কাউটদেব কিন্ত এসব দুঃস্বপ্নের বালাই ছিল না। সারাদিন হাজার 

বার নিতান্ত ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেও রাত্রে তারা ঘুমোতো! একেবারে 

মড়ার মত। 

এর পরের কয়েক সপ্তাহে অবশ্য আমার লোকজনদের ন্মায়ুব শক্তিপরীক্ষার 

অনেক সুযোগ মিলল, কারণ এবার আমর! যে শিকারের সম্মুখীন হতে চলেছি, 

তার তুলনায় এ শিকার কিছুই নয় বলতে গেলে । চামডা আর খড়গা লরি 

থেকে নামাতে না নামাতেই আবার চারিদিক থেকে সন্ত্রস্ত মান্ধষের আর্ত 

আহ্বান আদতে লাগল । শ্বেতাঙ্গরা তাদের রক্ষা করবে এই ভরসায় তারা! 

ক্রমেই তাদের কৃষিক্ষেত্রের সম্প্রসারণ করে চলেছে এবং এর ফলে গণ্ডাররাও 

তাদের উপর হামল1 চালাচ্ছে । তবে, গণ্ডাবরা যেন অত্যন্ত বেশি খেপে 

উঠেছে, এতটা খেপে উঠার কারণ ঠিক বুঝতে পারলাম না। 
খবর পাওয়ামাত্র আমি আমার গ্কাউটদের নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করলাম । 

মাচোক1 সর্দার আমায় তার ক্ষতির পরিম।ণ দেখিয়ে দিল। যা দেখলাম, 

তাতে তার উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে মনে হল । অনেক মান্ুষকেও 

নাকি গণ্ডাররা তাডা করেছে, তবে, সৌভাগ্যের বিষয়, কাউকে মারতে 

পারে নি। 

সন্ধ্য] হয়ে এসেছিল, তবুও আমি স্কাউটদের নিয়ে জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে 

চললাম। অনেকখানি অগ্রসর হয়েও যখন কোন গণ্ডারের সাডা মিলল না, 

প্রায় হাল ছেডে ফিরে আসার মত অবস্থা, এমন সময় একজন স্কাউট একটা 

তীক্ষ চিৎকারের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। চিৎকারটা আসছিল 
আমার্দের ডান দিক থেকে । সেই শব্ধ অনুনরণ করে এগোতে এগোতে এক 

জায়গায় ছুটো গণ্ডার আমাদের চোখে পড়ল,-_-একটা পুরুষ আর একটা স্ত্রী 

১৮৮ হাণ্টার 



গণ্ডার। কোন কাবণে খেপে গিয়ে স্ত্রগণ্ডার পুরুষ-গগ্ডারটাকে সঙ্জোরে 
গৌত্! মারছে, কিন্তু পুরুষ-গণ্ডারট। কিছুই বলছে না। 

এদেব এইসব লক্ষ্য করছি, এমন সময় একজন স্কাউট দেখিয়ে দিল, আর- 

একটা! পুরুষ-গগ্ডার জঙ্গল ভেওেনওদের দিকে এগিয়ে আসছে । কাছে এসে সে 

স্ত্রী-গণ্ডারটাকে দেখিয়ে দেখিয়ে গুচুর লম্্ঝম্প করে বীরত্ব জাহির করতে 

লাগল। 

প্রথম পুরুষ-গণ্ডাবটা আমাদেব দেখতে পেযেই হোক বা আমাদের গন্ধ 
পেয়েই হোক হঠাৎ সবেগে আমাদেব আক্রমণ করল। সঙ্গে সঙ্গে আমি গুলি 

কবলম এবং গুলির শব্দে অপব ছুটে! গণ্ডারও ষেন পাগলে মত হয়ে গেল, 

ক্রুন্ধ চিৎকার করতে কবতে তাবা গোল হয়ে ঘুবতে শুক খবল। তারপর 

আমাদেব দেখতে পেষে তাঁবা ৪ আমাদেব তাডা কৰে এল। 

কোন রকমে বাইফেলে গুলি ভবে নেবাব জময় পেখেছিলাম। আগে এল 
সত্ী-গপ্ডাবটা, গুলিব সঙ্গে সঙ্গে সে প্রচুব লাল ধুলো উডিযে মহাবেগে পড়ে 
গেল। বাকি গণ্ডারট] ঝেপেব আডালে অনৃশ্ঠ হয়ে গেল। 

এ অঞ্চলে গণগ্ডাবের এই অন্বা হাবিক হি্শ্তাব কারণ বোঝা গেল। এখন 

তাদের মিলনের সময় ; এই সময়ে স্বভাবতই তাখা নাঙাস আর মারমুখো 
হয়ে ওগে। 

স্কর(উট তিনজনকে বন্দুকের ব্যবহার শেখাতে গিযষে আমায় অনেক খাটতে 

হচ্ছিল। গণ্ডার দেখলেই তার শবীবের যেখানে হোক গুলি মারা)--এ 

কদভ্যাস তারা এতদিনেও কাটিয়ে উঠতে পারল না। একদিন আমি আমার 

ছোট্ট স্কাউট আর গাছে চডায় ওভ্ত/॥ স্কাউটকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছি। ওদের 

বলে ধিলাম, যা কিছু গুলি করার আজ তা তারাই করবে, আমি শুধু তাদের 

সঙ্গে থেকে লক্ষ্য করব। শেষবারের মত ওদের বলে দিলাম, কিছুতেই ধেন 

ওরা গুলি না করে যতক্ষণ না লক্ষ্য সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চয় হতে পারছে। 

জঙ্গল ভেঙে অগ্রসর হতে হতে এক জায়গাগ গগ্ডারের চিহ্ন চোখে পড়ল । 

তখন গাছে চডায় ওস্তাদ স্কাউটটা একট বড আকাশিয়। গাছে উঠে পাখির 

মত স্থুরে ইঙ্গিত করে জানালো, সে চারটে গণগ্ডার দেখতে পাচ্ছে। সেনেমে 

এলে আমরা এগিয়ে চলল।ম সেদিকে, স্কাউট দু-জন চলল আগে আগে। 

একজনের হাতে একটা দোনল] জেফ্রি, আর অপরজনের হাতে একটা 

ম্যাগাজিন রাইফেল। ওদের এই কলে লাবধান করে দিলাম যে বিপদের 
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সন্ভাবনা এলে যেন অতি অবশ্ঠই ওরা আমায় গুলি করার সুযোগ দেয়। কিন্ত 

তার উত্তরে তার] যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই বললে যে তেমন কোন বিপদের 

সম্ভ।বনা হবে না, যেকোন পরিস্থিতির জন্যেই তারা তৈরি। 

জঙ্গল বিশেষ ঘন না হওয়ায় আমাদের অগ্রগতিতে কোন অন্থবিধে 

হল না। স্বাউটর] কান পেতে রইল, যদি তার! গণ্ারের খাওয়।র শব্ধ শুনতে 

পায়। আমি জানি ওদের দ্রাণশক্তি আমার থেকে অনেক বেশি তীক্ষ, স্থৃতরাং 

শিকারের এই ব্যাপারটা আমি ওদের উপর ছেডে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। 

এগিয়ে চললাম তাডাতাডি, কারণ আমি নিশ্চয় জানি যে কিছুক্ষণের মধে/ই 

আমরা গণগ্ারের কাছাকাছি গিয়ে পৌছব। 

হঠৎ কতগুলো পাখি আমর পেছন থেকে এসে বড়-বড বৃত্ত করে 

আমাদের চারিদিকে চেঁচাতে টেঁচাতে ঘুরতে শুরু কবল। এই পাখির! 
গণ্ডারের গা থেকে পোক1 বেছে খায়। ছোট্ট স্কাউট এই দেখে িভ দিযে 

একটা বিরক্কিকর শব্দ করল, যার অর্থ, “শয়ত।নের দল! পরমুহূর্তেই সামনে 

থেকে গগ্ডারের ভাক পরিক্ষার ভেসে এল--সে ডাক শুনণে রক্ত চঞ্চল হয়ে 

ওঠে, হাতের রাইফেণকে মনে হয় একটা খেলনা ছ।ডা কিছু নয়। গু'ডি 

মেরে স্কাউটরা এগিয়ে চলল, আর আমি চঙ্গলাম আস্তে আস্তে তাদের পিছু 

পিছু, যাতে ওরা ওদের ক্ষমতা প্রকীশ করার স্থযোগ পায় । 

একটা ঝোপের মধ্যে খেয়ে চলেছে গণ্ডাররা। কিন্তু কিছুতেই ওদেব 

ভাল করে দেখা সম্ভব হল না-বুঝতে পারলাম না কোন্টা মাথা আর 

কোন্টা পেছন দ্দিক। এবার একটা গণ্ডার একটু সরে এল। দেখলাম 

ঝোপের মধ্যে যে পাচ গজ চওড়া ফাকা জায়গাট1 ছিল সেটা সে অতিক্রম করে 

চলেছে। এদৃশ্ঠ বড স্কাউটটারও চোখে পডল | সে তার বন্দুকের সেফটি 
ক্যাচটা সরাতেই যে শব্ধ হল তাতেই গণ্ডারদুটে| পাঁক খেয়ে আমাদের দিকে 

ফিরুল। পাধিগুলে! আমাদের ঘিরে তেমনি ঘুরে চলেছে, আর গণ্ডাররা স্থির 

ধাডিয়ে আছে। এইভাবে কাটল কিছুক্ষণ। 

তারপন্ষ "আবার গণ্ডারটা! চলতে শুরু করল। সেঞফ্কাকা জায়গাটা পার 

ইয়ে ষেতে লক্ষ্য করলাম, সে পুরুষ-গণ্ডার। স্কাউটটা রাইফেল তুলে ভাল 

করে লক্ষ্য করল, কিন্তু গুলি আর করে না। আনতে আগ্তে গণ্ডারট! ফাকা 

জায়গাটুকু পার হয়ে গেল, ক্রমে তার ঘাড আর কাধ আড়ালে পডে গেল। 

গুলি করতে ছেলেট। বড বেশি দেরি করে ফেলেছে । অন্য সময়ে হলে আমি 
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তাকে বাধা দিয়ে নিজে গুলি করতাম, কিন্ত এখন আমার তা উদ্দেশ নয়,” 

আমি দেখতে চাই ও কী করে 1 হঠাৎ গুলি করল সে, আর সঙ্গে সঙ্গে শগারটা 
মুখ ফিরিয়ে তেডে এল, আব তার পিছু পিছ দ্বিতীয় গণগ্ডারটাও ছুটে এল-- 

এটা একটা স্ত্ী-গণ্ডাব। স্কাউটট1 তখন তার দ্বিতীয় নলটাও খালি করল, 

কিন্তু লক্ষ্যভু্ই হল সে। ছোট্র স্কাউটট? এতক্ষণ তাপস স্থযে।গেব প্রতীক্ষায় ছিল, 

এবার সে তার ম্যাগাজিন রাইফেলট1 তুণে নিণ, তারপর তাডাতাড়ি লক্ষ্য 
স্থির করে ঘোড] টিপে দিল। কিন্তুকিছুই হল না| এব পরেও সে কয়েকবার 

চেষ্টা করে দেখল, কিন্তু ৩বুও কোনই ফল হণ না। 

ইতিমধ্যে গণ্ডাবতুটে! আমাদেব কুডি গজের মধ্যে এসে পড়েছে । ছেলেটা 

তা রাইফেলট। খুণে আনায় ধেখিরে ধিলে যে গুণিঢ। বেখিযে যায় নি এবং 

এ জন্তে তাকে দোব দেওগা যাগ পা। 

আগ কয়েক মুহর্ড দেবি হলেই গণ্ডারদ্টে। ছু জন স্ক(উটকে গু তিয়ে দিত। 

পৌতাগাবশও বড স্ক।উটটা তাডাতা।৬ উপ্ুড হযে শুয়ে পড়ণ, যাতে আমি 
তার উপর দিযে গুলি কধতে পাবি। থে গুলি আমি করলাম, জীবনে 

কখনো এত ভাপ লক্ষ্যতের কবেছি কি না সন্দেহ। দু-নলের ছুই গুলিতে 

গগুবদুটে। একটাব উপবে একট। পডে গেল। 

ছোট্ট স্কাউটেব রাইফেণট| পরীক্ষা কবে দেখপ।ম, কাতুঁজের কৌটোটাক়্ 
কোন ঘ|গই লাগেনি । গুলি ভববাধ সম সে প্রাইফেলেব বষ্টুট1 সরিয়ে 
দেয়নি, যেজন্তে এই কাণ্ড। ভুলটা বুঝতে পেরে ছেপেটি খুব আপশোস করতে 

ল।গল। প্রচুর সাহস ছিল ছেলেটির, স্কাউট হিসেবেও সে ছিল চমত্কার ; 
দোষের মধ্যে কেবণ এই যে, সে তার গুণপনা দেখাতে একটু বেশি মাত্রায় 

ব্যস্ত ছিল। 

এদিকে বর্ষা শুরু হওয়ায় আমাদের কয়েক সপ্তাহ ওখানেই থেকে যেতে 

হল। ডালপাতায় ভর! একট ডুমুর-কুঞ্ের পিচে খাটানো৷ হল তাবু। ক্ষাস 
এখানে যেমন টাটকা তেমনি সবুজ, আর পাশ দিয়েই একটা পরিষ্কার ঝরন। 
বয়ে চলেছে, _তাবুর পক্ষে যাব প্রয়োজনীয়তা বলে শেষ করা যায় না। 

মাটিতে পালক দেখে বোঝ! গেল যে গিনি ফাউল আর ফ্রাঙ্ষোলিনও 

কাছেপিঠেই মিলবে । এ দৃত্তে আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল, কারণ বুঝলাম, 
এতদিনে একটু খাবারে বৈচিত্র্য আসবে। সঙ্গের খাবার কমে আসায় আমি 

মূলুদ্বের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করছিলাম, বাড়িতে গৃহকর্ত্ী রশাধুনির সঙ্গে 
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যেমন আঁলোচন| করে থাকে । তবে কিনা, এই কথোপকথন যেন একটু 
বেশিরকম একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল : 

আমি। অজ রাত্রে কা সুপ হবে, মূলুদ্ছে? 

মুলুদ্বে। গণ্ডারের সুপ, বাওয়ানা। 

আমি। কীমাংস? 

হুলুষ্বে। গগ্ডারের, বাওয়ান]। 

আমি। কাল কী মাংস হবে? 

মূলুশ্বে। গণ্ডারের হৃৎপিণ্ড, বাওয়ানা। 
তার শরীরের যে মাংসই খাই না কেন, আম।র মনে ভাসে সেই জন্তর 

কথা যে তার নিজের ডের নিজেব অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে মারা পড়েছে, 

এবং এর ফলে যে আম।ব হজমের ব্যাঘাত খটে তাতে সন্দেহ নেই। 

তাবুর মধ্যে শুয়ে বাইরে বৃষ্টির শব শুনতে বড ভাল লাগত । মণে পড়ত 

স্কটল্যাণ্ডে থাকতে কিভাবে সণওয়ে ফার্থের ঝডেপ শব আমাদের বাড়ির ছ|দের 

উপর শোন] যেত। 

বর্ষ কাল চলে যেতে দেখলাম, সমস্ত অঞ্চলট।র চেহারাই পালটে গেছে এবং 

এই পরিবর্তন মন্দের দিকে । এত পোকামাকডের আবির্ভাব হযেছে বে মনে 

হয় যেন বুষ্টিবিন্রুগুলোই এক-একটা পোকায পরিণত হযেছে । বড-বভ 

এক-একটা পতঙ্গ সাবা রাত আলোব লন ঘিরে ফুব-ফুর করে উডে চলেছে, 

কথনো বা ধপাস করে আমার খাবারে, স্থপে পঙ্ছে । বিছে, শতপদী আর 

বড-বড রোমশ মাকডসা চারিদিকে ছড়িয়ে পডেছে, তাদের গর্তে জল ঢোকায় 

বাধ্য হয়ে তাদের বেবিয়ে আসতে হয়েছে। 

বর্ধার ফলে শিকারও অনেক দুরূহ হয়ে উঠেছে । ছোট-ছোট ঝোপে 

ঝাডে জীবনের সাড়া জেগেছে, তাদের সবুজ পাতার ফাক দিয়ে দৃষ্টি চলে না। 
বিরাট বিরাট কাটা আর বিছুটি জাতের গ।ছ গজিয়ে উঠেছে । তাদের কোন- 

কোনটা আবার এক ইঞ্চিরও বেশি পুরু, হাতি পর্ধস্ত সেই গাছকে এডিষে 

চলে এবং তাদের মধ্যে গডাগডির ফলে ঘোডা মার। পড়েছে এমন নিদর্শন তো 

আছেই । শিকারীর দিক থেকে বর্ধার ফলে একটা যা স্থবিধে হয়েছে সে হল 

এই যে এতে করে মাটিটা অনেকটা নরম হয়ে উঠেছে, যার ফলে নিঃশবে 

জন্তর পদাঙ্থ অনুসরণ করা সম্ভব হয়েছে। 

এইসব কারণে কাজ মন্থর গতিতে চলল। ইতিমধ্যে আমর] ১৩৭ট1 গণ্ডার 
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নিধন করেছি |] যতই গণ্ডার মরছে, ততই বাকি গণ্ডারর] সতর্ক হয়ে উঠছে। 

স্থানীয় বাসিন্দারা আমাদের অনেক কাজে এল, নিজেদের উৎসাহেই 

তার। গণ্ডারের দন্ধানে যেতে লাগল আব যখনই কোথাও কোন গগ্ারের 

সন্ধান মিলল, তাদের পাঠ।নে! লোক দৌডে এসে তাবুতে খবব দিতে লাগল। 
যখন দেখলাম এ অঞ্চলের গণ্ডার একরকম নিঃশেষিত হযেছে, নিকটবর্তী 

গ্রামেব সর্দার ন্দীভাকে বললাম যে এখার আমি মাকাচোস-এ ফিরে যাব। 

এ কথায় সে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ কল, চারিদিকে লোক পাঠালো, যদি 

কোথাও কোন গণ্ডাবেব সন্ধান মেলে। 

যেদিন আমাদেব ওখান থেকে চলে আসার কথা তার ধিন ছুই আগে হু-জন 

স্থানীয় বাসিন্দা হাপাতে হাপাতে হস্তদন্ত হয়ে এসে খবন ধিল যে কয়েক মাইল 

দুবে এক জায়গাৰ তাবা তিনটে গণ্ডাবেব সন্ধান পেষেছে। একজন লোককে 

তান বুদ্ধি করে কাছের একট| গাছে চডিষে বেখে এসেছে যাতে সে গণ্ডারধের 

৮ল।ফেবাব উপব নজব বাখতে পাবে । একজন স্কাউটকে মদদে শিনে আমি 

তংক্ষণাৎ তাদেখ সঙ্গে বেবিবে প9গাম। লোকটি তখনও তেমনি গাছের 

উপবেই ছিল, সে খবব দিল যে গণ্ডাব গুণো। জঙ্গণে ঢুকেছে, তবে, একটা বড 

ক্যাকটাস গাছ সে শিশান1! কবে বেখেছে, সেখান থেকে তাদের 1চহন ধরে 

এগোনো যাবে । ঠিকই বলেছিল সে। শহজেই আমব। গণ্ডারদেব পায়ের 

দাগ ধবে অগ্রসর হতে লাগলাম । 

যেসব কাটা-ঝোপ ভেঙে আমাদের অগ্রসণ হতে হচ্ছিল অতি বিশ্রী 

সেগুলো । ভয়ঙ্কব ওয়েট-এ-বিট কাঁটাও তাদের মধ্যে ছিল,_জোডা জোডা 

তার কাটা, এক ধরনের বডশির মত দেখতে কতকট|। ছোট-ছোট আকাশিয়া 

গাহও অজন্্র ছিল, তাব কাটাগুলে। পরস্পবেব দিকে পেছন করে বিপরাত 

দিকে মুখ করে বসানো । ফলে, যতই তাদের এডয়ে ষাওযাব চেষ্টা করা যাক 

না কেন, কোন-ন।-কোন দিক থেকে সে কাটা ঠিক জামাকাপডে আটকে 
যাখে। ক্কাউটটা আমার পিছু পিছু আসছিল, তার কাজ হল আমার পোশাক 

থেকে কাঁটা খুলে দেওয়া । ক্রমাগত ঘস1! লেগে লেগে আমাপ দু-কান জালা 

করছিল । কিছুক্ষণ পরে আমর] অত্যন্ত নিবিড জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পডলাম, 

তার ভিতব দিয়ে গণ্ডারের চলাফেরার ফলে একটা স্থডঙ্গের মত তৈরি 
হয়েছে । শরীরট1 অনেকখানি মুইয়ে কোনরকমে আমরা এই ্ ডঙ্গ-পথ ধরে 

জগ্রপর হলাম। 
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একজনের পেছনে একজন, এভাবে আমাদের এগোতে হল। খানিকটা 

গিয়ে দেখলাম, সামনে মেটে বডেব কি ছুটো পদার্থ রয়েছে । পত্রবহ্ছল জঙ্গলের 

আলো-আধারিতে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই এর চেয়ে ভাল করে দেখা 

সম্ভব হল ন1। 

এমন সময় স্কাউটট। বা দিকে অগ্ুলি শির্দেশ করল,_এ ছুটে! ছাডাও 

আরো একটা গণ্ডার তাপ চোখে পডেছে। আমি যেখানে ছিলাম সেখান 

থেকে এটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিণ না, ৩াই আমি সেই সামনের ছুটোর ধিকেই 

মনোনিবেশ কলাম। ঠিক সামনেই একট। ফাকা জায়গার মত রয়েছে, 

সেখানে গেলে আমরা সিধে হয়ে দাডাতে পারব । গেলাম সেখানে । স্বস্তি 

পেলাম খানিকটা সিধে হযে দাটিখে। গঞ্ারদুটো থেকে চোখ না ফিরিরে 

ক্কাউটটাকে হাতে বললাম তৃতীয় গণ্।রটার দিকে লক্ষ্য রাখতে । কিন্তু 

এতে যে অত্যন্ত মামান্ত শঞাচডা হল তার ফলেই সামনের গণ্ডাপ্রগটে। সনি 

হয়ে উঠল। 

স্বী-গণ্াবটাকে লক্ষ্য করে আমি গুলি করলাম । সঙ্গে সর্দে সে সশবে 

হাটুতে ভর করে পঙে গেণ, আৰ পুকষ-গণ্ডারট। সবেগে গোল হয়ে ঘুরে 

গেশ। এই সুখেগে আমি বশ্ুকে গাঁণ ভবে নিলাম। পরক্ষণেই তাড়া 

করে এল সে। তর্গে সঙ্গে আমর ডান নলের গু।ল তার বুকে গিষে লাগণ, 

কিন্তু সে আঘাত উপেক্ষা করে সে মাথা নিচু করে আমায় তেডে এল। হ্ঠাৎ 

বী দিকে ঝোপ ভাঙা শব্দ শুনতে পেপাম, বুঝলাম তৃতায় গগ্ডাএটা ওদিক 

থেকে আম!দের আদসছে। 

এধিকে আমি এগিযে-আগ। পুরুষ-গণ্ডারটার উপর থেকে চে।খ ফিরিয়ে 

শিতে পারছি ন|। আবার গুণি কবলাম। গুলিটা গিয়ে লাগল তাএ 

কানের নিচে, সঙ্গে সঙ্গে সে পডে গেল। ঠিক সেই মুহুর্তেই ডান দিকে অপর 

গগ্ডারটার সাডা পেলাম। ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে সে আমার পাশ দিয়ে চলে 

গেল, দেখলাম আমার স্কাউট তার খড়েগ ঝুলে রয়েছে। তাডাতাডি গুলি 

ভরে নিলাম । আমি যেখানে ছিল।ম সেখান থেকে ছেলেটাকে বাচিয়ে মোক্ষম 

আঘাত অঞসস্তব, তাই মুহূর্তমাত্র অপেক্ষ। করে গণ্ডারটার কাধ লক্ষ্য করে 

গুলি করলাম। সঙ্গে সঙ্গে গপ্ডারট। পডে গেল, আর ঘোড়া লাফাতে গিয়ে হঠাৎ 

থেমে পডলে তাগ সওয়ার যেমন পিঠের উপর থেকে ঠিকরে পড়ে তেমনিভাবে 

ক্কাউটটা! ঠিকরে পডণ তার খডেগের উপর থেকে । যেভাবে মে শিশ্ল 
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পডে রইল, তা দেখে আমার মনে হল, হায় হায়, ওকেও হত্যা করলাম; 
কারণ আমাব তখন স্থিব বিশ্বাস যে আমার গুলি ছেলেটার দেহ ভেদ করে 

তারপর গণ্ডারেব দেহে প্রবেশ করেছে। কাছে গিষে যে ছেলেটিকে পরীক্ষা 

কবে দেখব পে সাহসও আমার হল না, সেখানেই দাড়িয়ে থেকে বন্দুক বাগিয়ে 
তাকিণে রইলাম সেদিকে । 

হঠাৎ দেখলাম ছেলেটি পড়ে উঠল। এতে আমাব যে আনন্দ হল, এত 

আনন্দ আমি আব কিছুতে পেয়েছি কি না সন্দেহ । এক দৌডে তার কাছে 

গলাম। প্রথমেই পবীন্ষণ কবে দেখল।ম তাব শবীবে গুলিব আঘাত লেগেছে 

ফিনা। না,লাগেনি। আমাব গুণি হবত আব এক ইঞ্চি হলেই তার গায়ে 
বিধত। গণগ্ডাবে খড়া৪ তার শবীবে গুবেশ কবেনি। * ওকে ছিটকে 
*ফলবাব জন্যে গণ্ড|91 মাথা শ্চি করতেই ছেপেটি কোন রধমে তার সামনের 

থড্গণ1 ধবে ফেণে শখাবঢ।কে তাব আঘ৩ থেকে বাচিথে বেখেছিল ১ এই 
পস্থাতেই গণ্ডাবটা তাকে শিবে পবেগে ধেষে চলে । শির্ধাত মৃত্যুর কবল 

বকে শাশান্ৰ জন্যে বেঁচে যাওরাব থে কটি নিব আমার অভিজ্ঞতায় আছে, 

তাদেব মধ্যে এটি অন্যতম | 

এব পব দশই দেখলান স্ক!উটটা তার বন্ধুদেখ সঙ্গে খুব হৈ হন আর হাসি 

গল কবছে, ল্যাপাবঢ। যেন তাব মনে কোণই বেখাপাঙ করেনি । 

নতেম্বৰ নাগাদ আমাব কাজ সমাধা হল। যযে অঞ্চল থেকে গণ্ডারের 
উপদ্রব বন্ধ কাব হুকুম হযেছিল তা পালন ববা হগ্ছে। সবশুদ্ধ *৬৩টা 

গগ্ডাব মেরেছি । এতগুলে। গখ মারা হএ৩ অবিশ্ব।গ্ত খলে মনে হবে, কিন্তু 

এই সমস্ত হিসেবই নাইরেবির শিকার দপ্তরেব কাগজপত্রে আছে, কারণ 

সমস্তগুণো! খা আর চামড়াই গভর্জেন্টে জমা দেওয়া! হগেছিল। এমন কিছু 
আনি ধলছি না গভর্ধেন্টের কাগজপত্রে ধার প্রমাণ ন। মিলবে । 

এখাব আমি ধল-বল নিয়ে মাচাকোস এব দিকে যাজা কবলাম। এখন 

আর ভাবন! নেই, গণ্ারের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা নেই বপলেই চলে। 
একজনের পেছনে একজন কবে আমবা একট। উচু জায়গায় উঠলাম। হঠাৎ 

থেমে দাডালাম অবাক হয়ে, আর স্কাউচরাও দেখলম আমার পিছু পিছু 

আদতে আপতে ক্দ্ধশ্বাস বিম্ময়ে থমকে দাড়িয়েছে । 

তিন মাস আগে এই অঞ্চল দিয়েই আমর! গিয়েছিলাম; সমস্ত অঞ্চলটাউ 

৩খন ছিল ঘনসন্নিবন্ধ কাটাঝোপে ছাওয়া। বিস্ত আজ সে অঞ্চল 
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পালসিশ-করা টেবিলের মত ঝকবকে। মিঃ বেভালির কুলির দল আমাদের 
পিছু পিছু এসে সমস্ত জঙ্গল সাফ করে ফেলেছে । কিছুকাল আগেও যে 

অঞ্চল ছিল ঈশ্বরের নিজের হাতে গড়া খাটি আফ্রিকার এক ফালি, আজ তা 

খামারে পরিণত হয়েছে । একটা গাছ বা একটা ঝোপেরও অস্তিত্ব কোখাও 

নেই। যে সমস্ত অঞ্চলে গণ্ডারের চলাফেরার চিহ্ন চোখে পড়ছিল, জঙ্গল ঘুচে 
যাওয়ায় তাও ইতিমধ্যেই ঘাসের তলার অন্তহিত হতে চলেছে । যেদব 

পাগলাটে জন্ত খতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখার্নে ঘুরে বেডাতো৷ আজ আর 
তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। বিস্তীর্ণ সমতল ভূমির উপর এখানে ওখানে 

তাদের সাদ! সাদা হাড়ের রাশি জমা হয়ে আছে। কোথাও কোথাও বা 

বেশ খানিকটা অঞ্চল ক।লো হয়ে রয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় কোন্ 

কোন্ জায়গায় জঙ্গল সাফ কণার সময় গাছপালা জড়ো করে আগুনে 

পোড়ানো হয়েছিল । 

স্কাউটদের সঙ্গে আমি অঠি সহজেই এ অঞ্চল অতিক্রম করে গেলাম | যেন 

স্বপ্রের ঘোরে চলেছি । অথচ আমরা গুড়ি মেরে অনেক কষ্টে এ অঞ্চল 

অতিক্রম করে চলেছি,-মনে হল এধেন মাত্র কালকের ঘটনা! এখানে 

ওখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের কুটির দেখা দিচ্ছে । মেয়ের! চাষের জন্থে লাঙল 

দিচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে অন্তত কয়েক মাইল সভ্যতার বিস্তার চলেছে । গণ্ডারের 

কবলে কাঠকুড়োনি মেয়ের প্রাণনাশের কাহিনী আর মাত্র কয়েক পুরুষ পরেই 
রূপকথায় পরিণত হবে। 

এ ছাড়াও আমি আরও কয়েকবার গণ্ডার শিকার করেছি। স্থাশীয় 

বাসিন্দাদের যত জমির প্রয়োজন হচ্ছে ততই আমায় তাদের সাহায্যে যেতে 

হয়েছে। যখন এ কাহিনী লিখছি ততদিন পর্ধস্ত এক হাজারেরও বেশি গণ্ডার 

শিকার করেছি। ক্রমবর্ধমান সমাজের তাগিদে মাত্র কয়েক একর জমির জন্তে 

এই যে চমৎকার জীবদের হত্যা করা, এর কি কোন যুক্তি আছে? জানি না। 

কিন্তু এটুকু জানি যে এমন দিন আসবে, যখন পরিষ্কার করার মত আর কোন 
ভূখণ্ড থাকবে না। কী হুবে তখন? যাই হোক, আপাতত যে মানুষ 

আর পশুর সঙ্ঘর্ষের ফলে এক সমস্তা ও দুর্ভাবনা দেখ! দিয়েছে, তাতে 

সন্দেহ নেই। 
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| ১৩ ॥ শিকার লংরক্ষক- শয়তানের নামায়়র 

মাকিন্ু জেলার কোন-কোন অঞ্চলে খসেৎসে (566৪৪) মাছির ভয়ানক উপ্রধ. 

কিন্ত হিসেব করে দেখা গেছে যে'তা নিবারণ করতে এই লাভায় ছাওয়! অঞ্চলে 

জর্গল পরিষ্কার করাব যা খবচ তাতে তা পোষায না । সৃতরাং দেখা যাচ্ছে যে 

যতদিন না বিজ্ঞানীর! গোজ।তির মধ্যে এই মাছিব কামডের কোন প্রতিষেধক 

কিছু আনতে পারছেন, ততদিন এ অঞ্চল গণগ্ডারের পক্ষে নিরাপদ | একবার 

আমাব এই মাছির কামড খেতে হয়েছিল, এই অপরাধে আমি এই চমৎকার 

মাছি জাতকে যেসব গালাগালি করেছিলাম সেজন্যে আমি অত্যন্ত অন্ততথ্ু। 

এই জেলার শিকাব পরিদর্শনেব ভার তখন আমার উপরে |, আমার কাজ 

হল শ্বেতাঙ্গ ও স্থানীয় উভয় প্রকাবের চোবা শিকারীর হাত থেকে এখানকার 

গণ্ডাবদেব রক্ষা করা । গণ্ডার শিকার করতে করতে এই লিয়ে জন্তব প্রতি 

আমার প্রচুর প্রীতির সঞ্চাব হয়েছিল, খুশি মনেই তাই আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ 
করলাম। অধশ্ত এর ফলে আমাব পাবিবারিক জীবনে অনেক সমশ্টার 

উদ্ভব হল। 

হিল্ডা আর আমি যদি মাকিন্দুতে থাকি তাহলে শ্গং বোডের খাঁডিট] বিক্রি 

করতে হয়। অবশ্ঠ সেট] যে খুব একটা বড় খকমের ক্ষতি তা নয়। ছেলে- 

মেয়েরা বড় হয়ে উঠছে, বাড়িটা তাই আমার্দের পক্ষে বেজায় বড মনে 

হচ্ছে এখন | দ্বই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তারা এখান থেকে চলে গেছে-- 

একজন আছে ইংল্য।ণ্ডে, আর অপরটির স্বামী ব্রিটিশ সৈহদলে কাজ করে, তার 

সঙ্গে সে সারা পৃথিবী 'ঘুবে বেডাচ্ছে। বড ছেলে গর্ডনও আর আমাদের কাছে 
থাকে না। গর্ডন এক সময়ে স্থির করেছিল আমার পদাঙ্ক অন্থসরণ করে 

শিকারীর বৃত্তি গ্রহণ করবে ; শিকারী হিসেবে প্রচুর সম্ভ/বনাও তার মধ্যে দেখা 

দিয়েছিল এবং তাকে নিয়ে আমারও গর্বের অন্ত ছিল না। কিন্তু বিবাহের 

পরে সংসারের দায়িত্ব তার উপব এসে পভায় সে ঠিক করল, এ বৃত্তি গ্রহণ না 
করে এমন একটা জীবিক1 গ্রহণ করবে যার মধ্যে অনিশ্চয়তার ঝুঁকি বিশেষ 

থাকবে না। তাই সে চাষবাসের বুত্তিই বেছে নিয়েছে, আমাদের বংশের যুগ- 
যুগের ধারা বহন করে। যে ভবিতব্য এডাবাব জন্তেই আমার দেশ ছেডে 
আফ্রিকায় আসা, সেই আমারই বড ছেলে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিকারের দেশে 

জন্মগ্রহণ করেও হ্কেচ্ছায় সে পেশা ত্যাগ করে বংশের পুরোনো ধারায় ফিরে 
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গেল! যাই হোক, তাতে আমার দুঃখ নেই, এবং এ কাজ যে তার যনের মত 

হয়েছে এতে বরং আমি খুশিই হয়েছি। 

মেজো ছেলে স্থপতির পেশা গ্রহণ করে সারা দেশে যে অসংখ্য ঘরবাড়ি 
তৈরি হচ্ছে সেই কাজে আম্মনিয়োগ করেছে। কিন্ত ছোট ছরেলেছুটি এখনও 

আছে আমাদের কাছে। হিল্ডার আশঙ্ক। হল হয়ত তার! মাকিন্দু পছন্দ করনে 

না, কারণ যা কিছু তাদের প্রিয় সমস্তই হল নাইরোবিকে কেন্দ্র করে। অনেক 

যুক্তি পরামর্শের পর স্থির হল, বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে নাইরোবির কাছাকাছি 

একটা ছোট আধুনিক ধরনের বাদি কেনা হবে, ছেলেরা থাকবে সেখানে । 
আমি থাকব মাকিন্দুতে, আর হিল্ড। থাকবে কখনো মাকিন্দুতে আর কখনো 

নাইরোবিতে।' 

আমার সংসার গুছিয়ে দেবার জন্কো হিল্ডা আমার সঙ্গে মাকিন্দুতে চলল। 

প্রথম দর্শনেই জায়গ।টা আমার পছন্দ হয়ে গেল। ছোট গ্রাম, নাইরোবি- 

মোম্বাসা রেলপথের ছে।ট্র স্টেশন একটা । আগে এখানে রেল-কর্মচারিদের 

কিছু অফিস ছিল, এবং এখন সেসব অফিস নাইরোবিতে চলে যাওয়ায় রেল- 

কর্মচারিদের জন্যে যেসব চমৎকার বাটি ছিল তার একটা বেছে নিয়ে সেটা 

ভাড। কর! হল। আবহাওয়! পরিষ্কার থাকলে বাড়ির সামনে থেকে 

কিলিমান্জোরো পর্বতশ্রেণীর তুষার-শৃগ দেখা যায়,__হঠাৎ দেখলে মনে হয়, 

যেন সাদা মেঘের মধ্যে ভেসে রয়েছে । রাত্রে শুতে গিয়ে কতর্দন হায়েনার 

হাসির শব্ধ আমাদের কানে আসত, কখনে বা ঘুমিয়ে পড়তাম কাছের কোন 
গ্রাম থেকে ভেসে আসা ঢাকের শব্ধ শুনতে শুনতে । বাড়ির মাত্র একশো গজের 

মধ্যে উটপাখি ঘুরে বেড়াতো; আর যেদিন সকালে জিরাফের লম্বা লম্বা 

পা ফেলার সাড়া ন। মিলত সেদিন সকালটাই যেন মাটি হয়ে যেত। 

মূলু্ধে আমাদের লোকজনদের কাজের তদারক করত। তার বৌদের মধ্যে 
তিনজনকে সে সঙ্গে করে এনেছিল, বাকি বৌদের রেখে এসেছিল তার 

চাষবাসের দেখাশুনোর কাজে । রাম্না আর ঘরকন্নার কাজের জন্যেও একজন 

লোক ছিল। তার উপর ছিল গভর্ধষেণ্টের দেওয়। স্কাউট, সব মিলে ছোটখাট 

একট] উপনিবেশ মত গডে উঠেছিল । 

মাকিন্ুতে আমার ভারি স্থখে'দিন কাটত। নিজের বাড়ির যা কিছু 

আরাম তাও আমাদের হিল, আবার জঙ্গলের মধ্যে বাস করার আনন্দটাও 

ছিলল। সারাটা দিনে একেবারেই ফাক মিলত না। সাধারণত ভোরবেলাই 
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আশ্াদের ঘুম ভাঙত। একটি ছেলে দরজার বাইরে বসে থাকত, নডাচড়া 

আভাস পেলেই সে ছুটত রান্নাঘরে | কয়েক মিনিটের যধ্যেই সে ফিরে এসে 

দরজায় টোকা মারত, তারপর নিঃশবে খালি পাযে ট্রেতে কবে আমাদের 

সকলের জন্যে চা নিয়ে হাজির হত। হিল্ডার শিক্ষায় দে সব সময়ে পৰিষ্কার 
সাদ! পোশাক পরত, আর মাথায় পরত লাল ফেজ। হিল্ডা একবার ওদের 

সকপ্কে জুতো! পরাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যখন দেখা গেল যে জঙ্গলের 

এই অধিবাসীরা জুতো পরে অন্বস্তিবোধ করে আগ অত্যন্ত শব কবে, সে 

চেষ্টা থেকে বিরত হল সে। 

খ1ওয়া-দাওয়া আমাদের সর্বদাই খুব ভাল হত। রোজ সকালে স্থানীয় 

রাসিন্দাব! ডিম ধিয়ে যেত, আর ভারে কোন সমধেই বেকনের *অগাব ঘটত 

না। রান্নার ব্যাপারে খ।নিকট বৈচিত্র্যের স্থষ্টি হত যখন আগেব দিন শিকারে 

বেরোতাম। আমি স্কট,তাই পরিজ ছিল আমার বিশ্ব প্রিষ, আর হিল্ডাও 

সর্বদা লক্ষ্য রাখত যাতে আমার ভাগে পরিজ যথেষ্ট পরিমাণে পডে। 

প্রতরাশের পর আমি আমার দিনের প্রথম পাইপট! ধরাই আন 

লোকজনের লরির ঢাক খুলে তাতে রাইফেল আর জলের বোতল রেখে দেয়। 

তারপর আমিও রিজার্ভের দ্রিকে বেরিয়ে পড়ি, আর স্র্ম 9 উকি মারে। রানা 

বলতে ঠিক যা বোঝায় রিজার্ভে যেতে তেমন কিছু ছিল না, তবে, লরি 
চালাবার মত মোটামুটি একট! পথ আমি করে নিয়েছিলান, সেই পথে নরম 

ধুলোর উপর পায়ের চিহ্ন লক্ষ করতে লরি চালাই আর মুলুষ্বে আর আমার 
স্কাউটরা পেছনে বসে চারিদিকে তীক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ কণতে করতে চলে। | 

রিজার্ভের া আত্বুতন তাতে সমস্ত অঞ্চলট।র উপর লক্ষা রাখ! সম্ভব নয়। 

তবে, চিহ্ন দেখে দেখে মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায় একটা। যেমন, 

আকাশে শকুনের দল ঘুরছে দেখলে বুঝতে হবে কিছু একট। মার! পড়েছে *-- 

স্বাভাবিক কারণেই হোক বা শ্বেতাঙ্গ কি কৃষ্ণাঙ্গ কোন চোরাই শিকারীর 

তস্তক্ষেপের ফলেই হোক। ম্ৃতরাং অন্থসন্ধান প্রয়োজন । কেন অরিষ্প, 

টমি বা জিরাফের পাল চোখে পন্ডলে আমি লরি থামিয়ে বাইনোকুলার দিয়ে 

লক্ষ্য করতাম! কোন জন্ত তার দল থেকে পেছিয়ে পড়েছে দেখনে খোজ 

করতাম, কারণ হয়ত কোন কারণে সে অন্স্থ হয়ে পছেছে, হয়ত ঠোয়াচে 

কোন অন্থখ যা তার থেকে দলের অন্যদের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে। 

যদি দেখতাম তার অবস্থা খারাপ তাহলে তাকে গুলি করে তার রক্ত 
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নিতাম। এই রক্ত পরে নাইরোবিতে পরীক্ষার জন্তে পাঠানো হত। 

খতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার রিজার্ভ পরিদর্শনের সময়েরও পরিবর্তন 
হত। বর্ধকালে যখন ঘাস খুব বড হয়ে ওঠে, শিকারের জন্তক ছড়িয়ে পডে 

গিজার্ভের সর্বব্র। এই সময়ে জন্ভদের খবরাখবর খুব ভাল করে রাখা লল্ভব হয় 

না, কারণ পথ প্রা্ই কাদায় কাদা হয়ে থাকেঃ_ ভারি লরির পক্ষেও তখন 

নে পথে অগ্রসব হওয়া একবকম অসম্ভব । তবে, এজন্যে আমার বিশেষ দুশ্শিন্তা 

ছিল ন1, কারণ আমি জানতাম যে আমাব লবি যেখানে যেতে পারছে না, অন্ত 

কোন লখির পক্ষেও সম্ভব নয় সেখানে যাওবা? হুতবাং শ্বেতাঙ্গ চোরা শিকারী 

সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। তা ছাড়া আমি জানি যে স্থানীয় চোর] 

শিকারারাও সে অবস্থায় বিশেষ কিছু করতে পারবে না, কারণ এই সময়ে 

জন্তুর! এমনভাবে চারিদিকে ছডির়ে পড়ে যে তাদের নাগালের মধ্যে পাওর। 

অত্যন্ত কঠিন। 
বর্ষর শেষে ঘাস যখন শুকোতে শ্বরু কবে, জন্কর! তখন সেইসব অঞ্চলে চলে 

যায় ঘাস যেখানে তখন ৪ বেশ বভ-বন্ড । কয়েক সপ্তাহ আগে যে ঘাস ছোট-খাট 

টমির কাধ পর্যন্ত উঠত, সেই ঘাস এখন জন্তর খেয়ে খেয়ে একেবারে গল্ফ, 
মাঠের মত করে এনেছে" তেমনি ছোট, আর তেমনি সবুজ । তখন আমায় 

ভাল করে লক্ষ্য করার দরকার হয, কারণ এখন জন্তদের লুকিয়ে থাকার স্থযোগ 

অল্প এবং ফলে তাদের শিকার করাও অনেকট? সহ্জ। যে গণ্ডার বর্ষাকালে 

সমস্ত রিজাভ জুডে নির্ভাবনায় ঘুরে বেডাতো, এখন তারা কোন কাদা-মাখা 

জায়গায় বা কোন জল|শয়ের কাছে-পিঠে এসে জডে! হতে শুরু করে । এইসব 

কাদার রাজ্যে আমায় পায়েব ছাপ পরীক্ষা করে বেডাতে হত,__কেবল জন্তর 

নয়, মানুষের ও । 

বেলা এগারোটা নাগাদ আমি মাকিন্দুতে ফিরতাম। বাড়ি ফিরে প্রায়ই 
দেখতাম দু-তিনজন লোক কম্বল মুডি দিয়ে আমার প্রতীক্ষায় বসে আছে। 

কেউ হয়ত অন্থথে পড়ে সাহায্য চাইতে এসেছে, কারুর হয়ত কোন নালিশ 

আছে । প্রায়ই শুনতাম রিজার্ভের কোন গণ্ডার হয়ত তাদের ফসল নষ্ 

করছে। কথা দিতাম, খোজ করে দেখব। লাঞ্চের পর আমি আর হিল্ডা 

বিশ্রাম করতাম বিকেল পর্যন্ত, সন্ধ্যার দিকে ওদের নালিশ সম্বন্ধে খোগপখবর 

করতাম। কখনো হয়ত কোন নতুন বন্দুকের নিশান] ঠিক করা, লরির কিছু 
মেরামত প্রয়োজন হলে তাও করা--অর্থ'ৎ শিকার পরিদর্শকের অসংখ্য 
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টুকিটাকি কাজে মনোনিবেশ করি । এইভাবে দিব্যি দিনগুলো কেটে যায়। 
মাঝে মাঝে মনে হয, আমার কাজই হয়েছে যেন সভ্যতার অভিযানের 

বিক্দ্ধে এক নিরবচ্ছিন্ন লভাই চালিয়ে যাণয়া। বিভার্ভের মধ্যে একটা ছোট 

নদীব তীরে কয়েকটা! চমৎকাব ইউক্যালিপ টাঁস গাছ ছিল। স্থানীয় মেয়েরা 
প্রাহই দল বেঁধে পেখান থেকে কাটকুটো! নিয়ে আসত জালানি হিসেবে 

ব্যবহারের জন্তে। একদিন খবর পেলাম, নাইবোবিব এক দপ্তর জালানি 

কাঠেব জন্তে এই গাছগুলো কেটে ফেলার অন্রমতি চাইছে । স্থানীয় 

বপিন্দাদের সংখ্যাবৃ্ির ফলে নাইবোবিতে ক্রমেই কাঠ একট সমস্যা হয়ে দেখা 

দিচ্ছিল। উত্তবে আমি বুঝিয়ে বললাম যে এ গাছগুলোর জন্বেই নদীর পাডটা 

ঠিকভাবে বয়েছে, স্ত্তরাং এগুলো! কেটে ফেললে বধাকাল্সে সমস্ত অঞ্চলটার 

উপর বস্তা বয়ে যাবে। এই আপত্তির ফলে সে অনুমতি দেওয়। হয়নি । 

কিন্ত আমি জানি, সেই দপ্তব আবার চেষ্টা করে দেখতে ছাডবে-ন1। বনজ 

সম্পর্দেব উপর এই নিষ্টুর ধ্বংসলীলাব ফলে কেনিযাব বিস্তীর্ণ অঞ্চল চিরকালের 

জন্যে নষ্ট হয়ে গেছে । অথচ স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্যে কেবলই তাগিদ্-- 

বাড়ি তৈরির জন্যে আরও জায়গা চাই--চাষের জন্যে আরও খেত-খামার 
চাই। কেজানে এর শেষ কোথায় । 

প্রারই হিল্ডা নাইরোবিতে গিয়ে ছেল্দেব দেখাশোনা করে আসত, 
আমিও যেতাম, তবে খুব বেশি নয়, কচিৎ কখনো । নাইবোধির বাড়িটা যেমন 
চমৎকাঁব তেমনি আধুনিক ধবনের, ফুলের বাগান আর লনগুলে! হিল্ডার 
হাতে অপূর্ব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আধুনিক নাইবোবি আমার ভাল লাগে না, 
সেখানকার হট্টগোল, সেখানকার ভিড আমার বিশ্রী লাগে। মনে হয় যেন 
আমি নিজেকে এখানে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছি না। কয়েকদিন যেতে ন। 

যেতেই আমি অস্থিব হয়ে পড়ি, মাকিন্দুতে ফিরে যাবার জন্তে মন ব্যাকুল হয়ে 
ওঠে। ট্রেন যখন মাকিন্দুতে পৌছয় তখন রাত সাডে এগারোট] ; কিন্তু ট্রেনের 
জানল! দিয়ে একটু টর্চের আলো ফেললেই হল, সঙ্গে সঙ্গে মূলুঘে আর তার 
কয়েকজন সঙ্গী প্র্যাটফর্ষে এসে জিনিসপত্র নামাতে শুরু কববে। মাকিন্ু হল 

ওয়।কান্বাদের দেশ। তারা রাজনীতির বা আধুনিকতার কোন ধার ধারে না? 

তার! পুরোনো আদব কায়দাই বজায় রেখে চলেছে। 

মাকিন্ুতেও যে মাঝে মাঝে ঝঞ্চাটে পভতে হয না এমন অবশ্থ নয়, কিন্ত 

সে এমন ধরনের ঝঞ্ধাট, যা আমি বুঝি বা যা সামলানো! আমার পক্ষে সম্ভব। 
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মূলুগ্ধে "ছাড়াও আমার আর-একজন খুব অভিজ্ঞ লেক আছে, তার না 

মাচোকা। এই ছু-জনের মধ্যে সর্বদাই প্রচুর রেষারেধি, যদিও তা কখনো 

পুরোদস্তর শত্রুতা হযে ফুটে ওঠে না। একদিন আমি বাড়ি ফিরছি, মাচোকার 

ছেলে এসে খবর দিল আমার অন্তপস্ঠিনিতে তার বাবা মারা গেছে। সে 
কোন ডাক্তার দেখিষেছিল কি না জিদ্ঞোসা করতে সে বললে,"“না বাওষান] । 

মূলুষ্বে বাবাকে হিংসে কবত$ সেই ডাইনি ডাকারকে দিয়ে বাবার উপব 

ফেতিনা মন্ত্র চালিযেচে !? কানায় ভেঙে পরে বললে ছেলেটণ, “কোন শ্বেতাঙ্গ 

ডাক্তারের সাধ্য ছিল ন| বাবাকে বীচাতে পাবে।? 

ওয়াকন্বার। যুগ যুগান্তব ধরে শিকার করে আসছে, তাতে বাধ] দেওয়! 

গভর্মেণ্টের পক্ষে উচিত নয় এ কথ। যনে ভওয়া স্বাভাবিক । কিন্ত তবুও তার 

কয়েকট1 কারণ ছিল বৈকি । ওথাকান্ব'দেব সংখ্য! এখন আগের দশগুণ হয়ে 

গেছে, স্বতরাং ওদের সবাইকেই যদি শিকার করার অধিকার দেওয়া হয় 

তাহলে তো কিছুদিনের মধ্যেই আব শিকারের প্রাণী বলে কিছুই থাকবে না। 

তা ছাডা স্থানীয় বাপিন্দারা ইতিমধ্যে শিকারকে জীবীকা হিসেবে গ্রহণ 

করেছিল। বাধ্য হয়েই তাই এইসব বিধিশিষেধের প্রয়োজন হয় | 

মাকিন্দুতে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই চোরা শিকারের প্রমাণ মিলল । 

টহল দিতে দিতে হাৎ একটা মর] বেবুন চোখে পডল, তাকে তীর দিয়ে ম।রা 

ইয়েছে। আশ্চর্য, বেবুনটার ছালও ছাভিয়ে নেওয়া হয়েছে, কারণ এ দিয়ে 

কোন কাজই হয় না। তারপর দেখলাম নদীর তীরে কিংবা কোন জল।শয়ের 

ধারে কয়েকটা লুকোনে।র জায়গা, চমৎকারভাবে চোখের আডালে রাখা। 

এগুলোকে একরকম পাখির বাসার সামিল বল! যেতে পারে। এগুলে! 

সাধারণত কাটাগছের উপবে তরি কর1-একজন মান্ধষ কোন রকষে বসতে 

পারে তাতে । এই বাস! গাছের ডালের উপর তৈরি কর] হয় বলে খু'জে 
পাওয়া খুব শক্ত । চেরা শিকাঁবী এই বাসায় বসে প্রতীক্ষায় থাকে কখন কোন 
জন্ত জল খেতে আসে; তারপর শুধু একটা বিষাক্ত তীর ঠিকভাবে ছোড়া, ব্যস। 

একদিন বিকেলে আমি স্ক'উটদের সঙ্গে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছি, এমন সময় 

একটা ছোট বোমা আমাদের চোখে পড়ল, এইরকম বোমা তৈরি করে 

চোর। শিকারীরা তাতে শিকারের সন্ধানে লুকিয়ে থাকে। ভিতর থেকে 

স্থানীয় বাসিন্দাদের কথ! শোনা যাচ্ছে। আমরা কাছে আসতে তারাও 

আমাদের সাঁডা পেল। সঙ্গে সঙ্গে তার! সবাই তীর ধনুক বাগিয়ে ঈাড়িয়ে 
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উঠল । আমার একজন স্কউট চিৎকার করে বললে, “এ ভদ্রলোক গোগাই 
শিফার*,-হভিদন্ত নিয়ে এর কারবার-_বন-সংবক্ষক নয় ।' তার এই উপস্থিত 

বুদ্ধিব দৌলতেই হয়ত আমি সেযাজ্া প্রাণে বেচে গেলাম, বারণ ওয়াকান্বারা 
ত'রের ব্যবহারে অত্যন্ত সিকহস্ত, এবং তাদের বিষেব বের সামান্ত আচডেও 

মৃত্যুর সম্ভাবনা | 

এর পর থেকে চোবা শিকার'বা খানিকটা বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে পডল। 

কথা কইতে কইতে লক্ষ্য করলাম, ্বাধই মাথায় বেবুনের চাষডার টুপি । এ 

থেকে বোঝা গেল কেন বেবুনটার ছল ছাডালো হয়েছিল। গণ্ডাব শিকাবের 

সময় আমি মোটামুটি ভালভাবেই ওযাকান্বা ভাবা শিখেছিল/ম, তাই 

কথা কইতে কোন অস্বধিধে হচ্ছিল না। একজন ব্যস্ব লোহকর ব্যাপারেই 

আমার বিশেষ উত্সাহ ছিল--€স ছিল এদেব সর্দার । মান কয়েক মিনিট 

তার সঙ্গে কথা কবেই আমি বুনলাম যে ঝোপে জঙ্গলে চলাফেরার ব্যাপ|রে সে 
অত্যন্ত নিপুণ। খুব মুরু'ববব মত সে কথা কইছ্ল এবং মনে হল সেযা বলছে 

সত্যই বলছে। 

কেবল যে খাদ্য সঃগ্রহেব তাগিদেই এবা বনে এসেছে তা নয়) দাত আর 

খড়োর লোভে তারা হ।তি আর গণ্ডাব শিকার করতে চায়। তার! জানে 

কয়েকজন দৃবৃত্ত ভারতবাসী এইসব বছুমূল্য বস্তু এক পাউগ্ড এক শিলিং। বা 
& রকম দবে কিনে নেবে, তারপর সেগুলো! লুকিযে চুবিযে মোগ্ব/সায় পাঠাবে, 

আর সেখান থেকে সেগুলো গ্ুচুর লাভে আববে পাঠানো হবে। 

দলের স্দার বললে তারা আযণ্টেলেপ শিকার করবে, আমায় তারা 

সঙ্গে নিতে চাষ । চললাম সঙ্গে। জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা ফাকা জায়গ। 

পড়েছিল, সেটা পার হতে গিয়ে একট! গণ্ডার আমাদের চোখে পডল। 

বললে সে, 'দেখবেন কেমন এটাকে মারি? বলতে বলতেই নে তার তুণ 
থেকে একট] বিষাক্ত তীর বের করে নিয়েছে । তাডাতাডি বলাম, “না, না !, 

তখন সে বললে, 'আচ্ছা, তাহলে দেখুন কেমন একে ভয় পাইয়ে দিই।” সঙ্গে 

সঙ্গে বিষাক্ত তীরটা তৃণে ফিরে গেল, তার বদলে একটা সাধারণ তীর সে তুলে 

নিলে। তাডাতাডি আমি বললাম, "দেখো, ওকে আঘ।ত কোরে! না! যেন।” 
আমাকে আশ্বাস দিয়ে ও বললে, না না, আমি কেবল ওকে ভয় খাইয়ে 

দিচ্ছি। অনেক দিনের পুরোনো অভ্যাসের বশে সে তীরটা ধনুকের ছিলায় 

লাগিয়ে ছুঁডে দিল, ভাল রুরে লক্ষ্যও স্থির করল কি ন। সন্দেহ । তীরটা গিয়ে 
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গণ্ডারটার খড়েগর গোডায় লাগল | খুব জোরে লাগল বটে, কিন্তু তাতে 
তার কোন ক্ষতি হল না। ' একটা শব করেই গণগ্ডারটা বেগে জঙ্গলের ভিতরে 

প্রবেশ করল। 

দেখলাম, সত্যিই এর! জঙ্গলে চলাফেরায় অত্যন্ত নিপুণ । কেবলমাত্র 
তীর ধন্ক আর আগুন জালাবার জন্তে চকমকি নিয়েই তাক অনির্দিষ্ট কাল 

জঙ্গলে কাটাতে পাবে । গ্রীষ্মের দিনে তারা বাওবাব গাছ থেকে জল পায়। 

এই প্রকাণ্ড গাছ্ছগুলোব ফাপ। গুঁডিতে বুষ্টিব জল জমে থাকে, তাকে গাছের 

ত্বাভাবিক জলাধার বল! যেতে পারে । অত্যন্ত নিপুণভাবে এরা স্বী-গণ্ডারের 

ডক নকল করে পুরুষ-গগ্ডারকে আরুই্ট করে তাদের ধনুকের পাল্লার মধ্যে 

এনে ফেলে । গাছের লুকোনো বাসায় থেকে তারা মিংহ পর্ষস্ত বধ করে থাকে। 

ওদের বিষ এতই তীব্র যে সেই তীর পেটে লাগলে হাতি পর্যস্ত চারশো গজ 

যেতে না যেতেই মারা পডতে বাধ্য । 
“কখনে। কখনো আমরা! হাতির কাধে বা পায়ে তীর মারি, বললে বৃদ্ধ। 

“সেক্ষেত্রে তার! মাইলেন্র পর মাইল অতিক্রম করার পর বিষ কার্যকরী হয়। 

কিন্তু তাতে আমার্দের কোন অন্্বিধে নেই । দু-একদিন অপেক্ষা করে তারপর 

একটা বড় গাছে গিয়ে উঠি। লক্ষ্য রাখি কোথায় শকুনের দল ঘুরে খুরে 
উড়ছে । তাদের অন্ষসরণ করেই আমর! মর! হাতিটার সন্ধান পেয়ে থাকি ।, 

ওয়াকান্বাদের ধন্ুকে এত জোর যে মাসাইদের মোষের চামডার ঢাল ভেদ 

করেও এ তীর সেই ঢালের আড়ালের ম।নুষকে মেরে ফেলতে পারে। 

পিগ.মিদের বিষের চেয়ে ওয়াকান্বদের বিষ অনেক বেশি কার্করী | সর্দার 

বললে, “এ বিষ মুচু গাছের আঠা থেকে তৈরি। এগাছ চিনতে আমাদের 
অস্থবিধে হয় না, কারণ এর চারিদিকে মরা মৌমাছি আর ছোট-ছোট পাখি 

দেখা যায়; এর সুন্দর লাল ফুল থেকে মধু খেতে গিয়েই ওদের এই অবস্থা । 
ঘণ্টার পর ঘণ্ট1 কাটাবার পর যখন এই আঠা কালে। মত হয়ে ওঠে তখন এর 

সঙ্গে আরে! অনেক কিছু মিশিয়ে নেওয়া হয়-_এই যেমন সাপের বিষ ব1 

বিষাক্ত মাকড়সা, আর কোন-কোন মারাত্মক আগাছার শেকড়। একটা 

জ্যান্ত শ্রুও (ইদুরের মত গ্রীণী) কখনো কখনে! এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়। 

হয়ে থাকে । 
বিষের শক্তি পরীক্ষায় এক বেশ মজার উপায় ওদের আছে । শিকারে 

বেরোবার আগে ওরা কম্ুইয়ে্ন উপরে একটু কেটে রক্ত বের করে। সেই 
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রক্ত গিয়ে গড়িয়ে কজির কাছে নেমে আসতে থাকে । সেই রক্তে তারা 

বিধাক্ত তীরের অগ্রভাগ স্পর্শ কবিয়ে দিলে সেই বিষ রক্ত বেয়ে উপরে উঠত্তে 

থাকে। ক্ষত পর্যন্ত পৌছবার ঠিক আগেকার মুহূর্ডে বক্তটা মুছে ফেলা হয়। 
বিষট1 যে রকম গতিতে উপরে উঠতে থাকে তা খেকে ওর! তার শক্তি সম্বন্ধে 

ধারণ করে নেয়। 

ওদের সঙ্গে বন্ধুভাব স্থাপিত হবার পর আমি ওদের জানালাম যে আমি 

একজন শিকার-সংরক্ষক। সঙ্গে সঙ্গে ওর! খুব ঘাবডে গেল, বুঝল যে ওদের 

ফাস করে দেওয়া হয়েছে । আমার কিন্ত এদেব ধরিয়ে ধিতে মন সরল ন1। 

কিছু না হোক, ইউবোপীয়দের এদেশে আপার বহু শতাব্ধী আগে থেকেই এর 

শিকার করে আসছে, _শিকাবে অত্যন্ত নিপুণ এবা। আর শিকারীতে 

শিকাবীতে একটা সৌন্রাত্রবোধ তো থাকবেই, তার মধ্যে বণ বৈষম্যের স্থান 

নেই। ওদেব বুঝিয়ে বললাম যে গণ্ড!ব আব হাতি যাবা আব তাদের খড়গ 
আর দাত নেওয়া,_-এ আব চপবে না। মন ধিবে আমার কথা শুনে সর্দার 

বললে, “ও, বুঝেছি । হাতি আব গণ্ডার হল সবক্দেব, খাকি জন্তগুলো 

আমাদের |? 

ঠিক যে তাই আমি ওদের বোঝাতে চেয়েছিলাম তা নগ, কারণ যেকোন 
জন্তর উপরেই সরকারের অধিকার । তাই, খাওখাব জন্কে এক-আধটা 

আযন্টেলোপ শিকাব কা আর নিবিচাবে পশুহত্যার মধ্যে যে পার্থক্য, সেটা 

ওদের বোঝাতে চেষ্টা কবলাম। মনে হয় আমার বক্তব্য ওদের বোধগম্য 

হয়েছে, কাবণ বন্ধুভাবেই আমবা পরম্পবের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম। 

এর পরে আর কখনো আমি এদেব শিকাপ চুধি করতে ধেখিনি , স্থতরাং মনে 

হয় পরস্পবকে বুঝতে আমাদের অস্থবিধে হয়নি । 

অবশ্ব এর অর্থ এই নয় যে আমি বিষের তীরের ব্যবহার সমর্থন করছি। 

আমার বক্তব্য হল এই যে আর্দিম অধিবাসিদের উপর কোন আইন আরোপ 

করার সময় খানিকটা সাধাবণ বিচাব-বুদ্ধির প্রয়োগ অবশ্থই প্রয়োজন । 

গভর্মেন্টের উদ্দে্ট হল, স্থানীয় বাসিন্দারা! যাতে বনেব পশুর উপর নির্ভর না 

করে তাদের গৃহপালিত পশু আব খেত খামাব থেকেই তাদের খাস্ত উৎপাদন 

করতে পারে সেজন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা, কারণ তা না হলে কলোনির 

লোকেরা রাইফেল নিষে একধার থেকে সমস্ত পণ্ড মেরে শেষ করবে । অথচ এমন 

আইন যদি কর! হয় যে কেমলমাত্র তীর ধম্থকের ব্যবহারই চলবে, তাহলেও 
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কলোনির বাপিন্দার! এই ধুয়া তুলবে যে তাতে করে ওয়াকাম্থার মত জঙ্গলের 
ব/সিন্দাদের হৃবিধে দেওয়া হচ্ছে। সমগ্ত ব্য।পারটার মধ্যে অতি সুক্ষ 

র|জনীতি প্রবেশ করছে, এর কোন 2ষ্ট সমাধান অন্তব নয়। আমার মর্তলব 

হল গণ্ডার আব হাঠি শিকার একেবারেই নিষিদ্ধ করে দেওয়া; তারপর যখন 

দেখা যাবে যে আমি ওদের বিশ্বাসের পাত্র হয়েছি, তখন আল্পে আস্তে মাংসের 

জন্যে শিকার ৪ বন্ধ করে দেওখ|| তবে, একথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে 

মাঝে মাঝে যখন চাৰ আাল না হওয়ায় দেশে ছুতিক্ষের অবস্থা আসে, মানুষ 

জন যখন অশাহারেপ সম্মুখান হয়, তখন আমার মণে হয় এ আইনের উপর 

তণ্তঢা জোর দেওখ| উচত নয় । 

আযাপ মনে হম, যে স্থাণীগ বাণিশ্দ| ক কখনে। ফাণ পেতে আব খেতের 

কাছে আসা কে।শ আনণ্টেশোপকে ধবে তাব শঙ্গে যে চোবা-শিকারকে বুনি 

হিসেবে গ্রহণ করেছে তাৰ অনেক পার্থব্য । এই দ্িতাগোক্তেব উপর আমা 

কোন সঠান্রভৃতি শেই। এব ষেকা ক্ষাত করতে পাবে ৩। বলে শেধ কৰা 

যায় ন]। মাত্র খাখে| ধর্গখাইণ জাগার মধ্যে একবার আ।ম কু।5টা গণ্ারেব 

ক্ক(ল দেখেঙিপ।ম-এক বরের মধ্যে এতগ্তণে। প্রাণী চোরা শিকাবীর হাতে 

প্রাণ দ্িগেছে । এব চেখে মাবাজ্মক+ হল ওদেব হাতে আহত হয়ে ধেঁচে থাকা 

জন্তগুলোর অধস্থ|| বিন যদি পুবোনে। হখ, কিংব। যথে্ই কাঁথকণী না হয়, জন্থ 

বেঁচে যায় অনেক সময । সেই দ্ধ তখণ শয়তান হয়ে ওঠে। মান্নষের উপর 

তার জাতকোধের সষ্ি হয-_যাকে দেখে তাকেই আক্রমণ করে বসে । এসব 

জন্ত গ্রায়ই মার। পড।পন আগে অনেক মানুষকেই আহত কৰে থাকে। 

তবে, একথা স্বীকার করতেই হবে যে সবচেয়ে যে তুধর্ধ শিকারী সেও ঝোপ 

জঙ্গলের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াঞক্িহাল এবং শিকাগী হিসেবে অপুর্ব। 

এদের পুপিশের হাতে দেওয়া উচিত সন্দেহ নেই, কিন্তু তবুও এদের উপর ঘ্বণার 

ভাব পোষণ করতে মন চরে না। আমি ঘ্ব্ণা করি সেইসব ভারতীয় 

ব্যবসায়ীদের যাদের উতপাহে 9 গ্ররেচনাষ এরা অবৈধ উপায়ে হাতি আর 
গণ্ডার শিকার কবে। যত ঝুঁকি সব এই শিকারিদের নিতে হয়, আর লাঙ 

করে এই ব্যবসায়ীরা । অথচ এদের প্রতি শাস্তিখিধানও একরকম অ+স্তব। 

একবার আমি অনেক সময় নষ্ট করে, অনেক বঝঞ্চাট সহা করে এমনি 

কয়েকজন ব্যবসায়ীকে নাইরেোবিতে বিচারের জন্যে হাজির করেছিলম। 

আমার ওয়াকান্বাদেএ দিয়ে তার! লুকিয়ে শিকার করাচ্ছিল। ব্যবসায়িদের সর্দার 
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লাকটি অত্যন্ত চতুর, কলোনির মেরা উক্লিদের সে নিযুক্ত করে এখং আইনের 
অনেক কচকচির পর শেষ পযন্ত সে মুক্তি পায়, কিন্তু তার প্ররোচনায় 

যারা কাজ করেছিল সবাই ধন্রা পড়ে তারা । অগত্যা তখন আমি মাকিন্দুতে 

ফিরে গিরে আবার চোরাই শিক্াধিদের সন্ধ।নে ঘুলতে শুরু কবলাম। 
যেসব শ্বেতাঙ্গ শিকারী আইন অমান্ত করে শ্কার করে তার কেউ অচেন! 

নয়। যদি সেনাইরোবির কোন সাফার দঞ্চরের সে যু্ত থাকে তাহলে তার 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা চলে, কারণ তার সঙ্গে এমন কোন এখ্যাত শিকারী থাকবে 

যে কোনমতেই আইন অমান্য ক€তে দেবে না। যদি কোশ শিকারী কোন 

কারণে কোন পশুকে আইও করে, তার কাজ হণ জাহত জন্থট|এ পিছু নিয়ে 

তাকে শেষ করে ফেলা । কিন্তু আবার এমশ অনেক শ্বেতা শিকারীও 

আছে যারা শিজে থেকেই শিকার। জোগাজ করে) কোন বিখ]াত শিকার- 

প্রতিষ্ঠানের মণ্দে যুক্ত ন। থেকে ৪1 এদের মধ্যেও অণন্ঠ অনেক শিকাণী আছে 

যারা যেকে।ন বিখতা ৩ শিকাদীর সমতুল্য, |কন্ত আবার এমশ অনেক শিকারীও 

তাদের মধ্যে আছে যার। যেটেইন এওরধোগ] ন৭, কোণ সাফা।র প্রতিষ্ঠানই 

এই ছুর্নামের গন্তে এদের কাজে শিষোগ করবে শা। 

এমন অসৎ শিকারারও অতাব নেই যারা তাদের যওটুকু পাইসেন্স, ইচ্ছে 

করেই তার চেয়ে বেশি পশ্থ বধ কর্ধে খাকেতএই আঙুণায় যে, এই ষে বেশি 

পশু তারা মেরেছে এ কেবল বাধ্য হয়ে, আত্মরক্ষার তাগিদে 7 লাইসেন্সমত 

পশ্ত শিকার করে আসলে তারা নাইরো।বতে ফেরার জগ্থেই প্রস্তুত হচ্ছিল। 

একজন শিকাপী আখাপ তিণটে (5৩1 * পযন্ত [একা করেছিল, এই অন্থুহাতে 

যে, চিতাগুলো। তাকে আক্রমণ করেছিল। |চতা হল অও্যন্ত শান্ত স্বভাবের 

পশু, লম্বা লম্বা তার পা। ভারতের রাজা-পা্ডাদের কাছে তাদের খুব কদর, 

তারা তাদের পোষ মানিয়ে আণ্েপোপ শিকারে তাদের সাহাষ্য গ্রহণ 

করেন- খরগে।ন (শকারে যেমন গ্রেহ।উপ্ডের ব্যবহার হয়। চিতার গুভাঁব 

এতই শান্ত যে বয়স্ক চিতা পযন্ত সহজেই পোষ মেনে থাকে । আমি তো 

বিশ্বাসই কপতে পারিনা যে আফ্রিকার ইতিহাসে কখনো কোন চিতা কোন 

মান্ষকে আক্রমণ করেছে । অথচ এই নির্লজ্জ পেকট। দাবি করেছে যে এই 

তিন-তিনটে চিতা তাকে তাড। করেছিল বলে বাধ্য হয়ে তাকে তাদের 

মারতে হয়েছে । বলা বাহুল), তার উপ কঠোর শান্তির ব্যবস্থা হয়েছিল । 

* চিতাবাথ ও চিত। সম্পূর্ণ অ।গাদ। অস্থ। 
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ষে জন্ক সাজ্ঘাতিক তার আক্রমণের ফলে আত্মরক্ষার তাগিদে গুলি করতে 

হয়েছে-_এ যুক্তি অনেক সময়ে কাটানো শক্ত হয়ে ওঠে। একজন স্থানীয় 
বাসিন্দাকে নিয়ে আমায় বড ঝঞ্ধাটে পড়তে হ্য়েছিল। সে বলে, যতবার সে 

জঙ্গলে যায় ততবারই একট! গগ্ডার তাকে" আক্রমণ করে আর আত্মরক্ষার 

তাগিদে প্রতিবাবই 'তাকে একট] করে গণ্ডার মারতে হয়। বুলা বাহুল্য মরা 
গণ্ডারের চামডা বা খড়গা তাকে নিতে দেওরা হয় নাঃ কিন্তু আমার খুব সন্দেই 
হয়, তার আনন্দই হল গণ্ডার শিকারে, যেখানে পারে সে গণ্ডার শিকার 

করে । ভাবলাম এ রকম ক্ষেত্রে হয়ত স্থানীয় বাসিন্দাদের সাক্ষা গ্রাহ হবে 

না,সে আত্মরক্ষার অন্ভুহাত দেখিয়ে বেরিয়ে পডবে, তাই আমারই একজন 

স্কাউটকে জঙ্গলের বাসিন্দা সাজিয়ে সেই শিকারীর সাফারির ধলে ভিডিয়ে 

দিলাম। 

কিছুকালের মধ্যেই স্কাউট আমায় খবর ধিল, লোকটা একটা গণ্ডার 

মেরেছে। আমি তার নামে নিপোর্ট করলাম। অত্যন্ত খেপে গেল সে, 

বললে জঙ্গলের একটা 'নিগ্রোব? কথা কখণও শ্বেতাঙ্গের বিরুদ্ধে আইনে গ্রাহ 

হতে পারে না। কিন্তু এমন প্রমাণ আমাব কাছে ছিল যা সে আন্দাজ করতেও 

পারে নি; সে জানত না যে এই শিকারের সমস্ত খুটিনাটি বিষয় নিয়ে আমি 

আমার স্বাউটেব সঙ্গে আলোচন! করেছিলাম, মরা গগ্ডাবটার সন্ধান করে তার 

শরীর থেকে গ্রলিট।ও কেটে বের করে নিয়েছিলাম । আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে 

প্রাণ করতে পেরেছিলাম যে যে-মূহুতে গুলিট! ছোড] হয়েছিল, গুলির অবস্থান 

থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে নিশ্চয় গণ্ডারটা সে সময়ে আক্রমণ করে নি। এই 
যুক্তির প্রমাণ হিসেবে গণগ্ডারটার খানিকটা চামডাও আমি কেটে এনেছিলাম। 

ফলে লোকটার অপবাধ প্রমাণিত হয় ও তাকে প্রচুর জরিমান! দিতে হয়। 

জন্তদের সংরক্ষণের ব্যাপারে একটা অন্থ্বিধে এই হয় ষে জন্তরা তাদের 

রিজার্ভের সীমানা জানে না, প্রায়ই তাই তারা সীমান! ছ।ডিয়ে এসে অনিষ্ট 

করে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তখন এই ধুয়া ওঠে যে রিজার্ভট1 এ জেলার পক্ষে 
আতঙ্বম্বরূপ, স্থৃতরাং সেখনকষ্ঠর সমস্ত হিং পশুকে মেরে ফেলা হোক। 

বিজর্ভের জন্তবা যদি বেরিয়ে এসে লোকালয়ের ক্ষতি করে তাহলে তাদের 

মারতেই হবে সন্দেহ নেই ; তবে, প্রায়ই তাদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করা! 
হয়ে থাকে । 

শিক।র সংরক্ষকের এক প্রধান কর্তব্য হল অনিষ্টকর জন্ত বধ করা । আমার 
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মনে হয় এখন আফ্রিকার সবচেয়ে অনিষ্টকর জন্ত কোন হিংস্র পশু নয়, সে হট 
হায়েনা আর বেবুন। হিংস্র পশুর অত্যাচার তো সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু 
হায়েন৷ আর বেবুনের উপত্রব খুব মারাত্মক না হওয়ায় তত সহজে চোখে পড়ে 
না বটে, কিন্ত সে উপভ্রব এক-আধবারে শেষ হয় না, বারবার চলতে থাকে । 

শিকার সংরক্ষণ বিভাগের একজনকে সর্বদাই এদের মারবার জন্তে ব্যস্ত 

থাকতে হয়, কারণ কাছে-পিঠে কোন-না-কোন গ্রাম থেকে সাহায্যের জন্তে 

প্রায়ই আর্ত আহ্বান আসে । তেমনি একটা চিঠি তুলে দিচ্ছি : 
মহামান্য হুজুর, 

ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইবার জন্য ও আপনাদের জয়লাভেগ্র জন্ত আমাদের 
অভিনন্দন গ্রহণ করুন । 

কিন্ত এখানে আমাদের খামারে হায়েনা ও গরুর মধ্যে লাই চলিয়াছে। 

গকরা পরাজিত হইতেছে, প্রতি রাত্রে একটি কি ছুইটি গক মারা পড়িতেছে। 

ইতিমধ্যে এ অঞ্চলে চারটি গরু মারা পড়িয়াছে। আপনি স্বয়ং আসিয়] 

তাহা দেখিতে পারেন । 

জনমানুষ অত্যন্ত ঘাবডাইয। গিয়াছে । 

আমি আপনার সাহায্য ও কৃপা প্রার্থনা! করিতেছি । 

ভূল ইংরেজিতে লেখা! এই ধরনের চিঠি পড়ে হাসি আসা স্বাভাবিক বটে, 

কিন্তু এর পেছনে যে আতঙ্কের ছবি ফুটে উঠেছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট 

হ|য়েনাদের কেবলমাত্র বনের মুর্দীফরাপ বললে মোটেই ঠিক বলা হয় না। 

স্বভাবত ভীতু হলেও তারা স্থবিধে পেলে আক্রমণ করতেও পিছপা হয় না। 
এক ভদ্রমহিলার খামার থেকে ক্রমাগত এত বেশি গরু বাছুর হায়েনার হাতে 

মারা পড়ছিল যে তিনি অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিলেন । হায়েনাদের পরিকর 

শিক!র হল এখন গরু যে বাচ্চা প্রসব করছে, কারণ হায়েনা জানে যে সেই 
অবস্থায সে একেবারেই নিরুপায় হয়ে পডে। 

হায়েনারা অনেক সময় দল বেঁধেও চলে, তখন তারা কেন ছাডা গরুকে 

পেলে আক্রমণ করতে ছাডে না। ওদের একগু য়েমির এক আশ্চর্য নজির 

আমার কাছে আছে । একদিন সন্ধ্যায় আমি আমার তাবুর সামনে বসে আছি, 
এমন সময় বাইরে জন্তর খুরের খট্-খটু আওয়াজ শোনা গেল। এক হাতে 

রাইফেল বাগিয়ে শব অনুসরণ করে সেখানে টর্চ ফেললাম। একটা ভয়- 

পাওয়া ষাঁড় দিখিদিকজ্ঞানশৃন্ত হয়ে আমার তাবু পার হয়ে ধেয়ে গেল, তার 
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পিঠে একটা হায়েনা। হায়েনাটার দাত ধাড়টার কুঁজের উপর গভীরভাবে 
ধসানো, আর তাদের পেছনে দশ পনেরোট! হায়েনা দল বেঁধে ছুটে চলেছে । 

আমার ধারণা ছিল একমাত্র সিংহই বুঝি ষাঁডের পিঠে অমনভাবে সওয়ার 
হতে পারে; তাই আমার পক্ষে নিজের চোখকেও বিশ্বাস কর শক্ত হয়ে 
উঠল। আমি গুলি করবার আগেই পালিয়ে গেল ষাড়টা। , একজনের হাতে 
টট1 দিয়ে তাকে সঙ্গে করে আমি যঁণডটার পিছু নিলাম। তাবু থেকে দুশো 

গজ মত তফাত থেকে একটা জোর চিংকারের আওয়াজ শোনা গেল। 

ছেলেটা মেখানে টর্চের আলো! ফেলতে দেখলাম ষাডটা মরে পড়ে রয়েছে, 

আর কয়েকটা হায়েনা তাকে টুকরো! টুকরো করে ছি'ড়তে শুরু করেছে। 

অনেকগুলো গুলি করতে তবে হায়েনার1 মরল। 

হায়েন চুপি-চুপি গিরে কোন ঘুমন্ত জন্ধর উপর লাফিয়ে পডেছে, এমন 
ব্যাপারও আমি পরখণীকালে দেখেছি । এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করার আগে 

আমি হায়েনাদের এতটা ছুঃসাহসী লে ধারণা করতে পারি নি। 

আফ্রিকার মুরাফরাস হিসেবে হায়েনাদের পরিচয । ও অঞ্চলের বামিন্দার! 

দেখে যে মৃতকে মাটির নিচে পুতে ফেলার চেয়ে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দেওয়া 

অনেক সহজ, এবং এই কারণে হায়েন।রা গ্রামের প্রাস্তদেশে ঘোরাফেরা করে। 

আমা বিশ্বাস, মৃতদেহ হায়েনার কখলে ফেলে দেবার এই অভ্যাস থেকেই 
তারা মানুষকে আক্রমণ করার উৎসাহ পায়। এহেন ঘটনার প্রচুর নজির 

আছে-_বিশেষ করে ঘুমন্ত মান্ষের উপর। আমি একটি ছেলেকে চিনি যে 

হায়েনার কখলে পড়ে সাজ্ঘ/তিকভাবে জখম হয়েছিল। একট। আগুন তৈরি 

করে সে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিল। ওরা সাধারণত আগুনের 

পরিধির ভিতরে গোল হয়ে শুয়ে থাকে, ওদের মাথা থাকে আগুনের দিকে আর 

পা বাইরের দিকে। এই ছেলেটি কম্বল মুভি দিয়ে শুয়ে ছিল, তার পরনে আর 

কিছু ছিল না। রাত্রে কখন একটা হায়েনা এসে তার অণ্ডকোষ ছি'ডে নিয়ে 

পালিয়ে যায়। 
হায়েনার উৎপাত বন্ধ করতে হলে বিষই হল সবচেয়ে কার্ধকরী। প্রথমটা 

তো! খুবই কার্ধকরী হয়, তবে, ক্রমশ সাবধান হয়ে যায় ওরা। যে পশ্তর 
মৃতদেহে ওর! মানুষের স্পর্শের গন্ধ পায় তাকে সঙ্গেহের চোখে দেখে। 

অনেকবার আমি আযাণ্টেলোপ মেরে তাতে বিষ দিয়ে দিয়েছি? রাত্রে হায়েন! 

এসেছে, টোপটা শু কে দেখেছে ? কিন্তু খায়নি । আমি এর চেয়ে বোবা বন্দুকের 
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ব্যবহারই পছন্দ করি বেশি। বোবা! বন্দুক হুল কোন বিশেষ জায়গায় একটা 

বন্দুক বেঁধে রাখা।_তার ঘোডার সঙ্গে একটা দডি বাধা থাকে যে-পথ দিয়ে 

জন্তুর! চলাফের] করে সেই পথের উপব দিয়ে । কাটা-ঝোপ দিয়ে একটা! বোমা 

তৈরি করে তাতে যদি করেকটা'খোপ করা হয় আর প্রতিটি খোপে একটা 

করে মরা আাণ্টেলোপ রাখা যায় তাহলে প্রায়ই দেখা যাবে যে প্রতিটি 

খোপেই একটা করে হায়েনা এ বোব! বন্দুকের গুলিতে মরে পড়ে রয়েছে। 

হায়েশার পরে আফ্রিকার সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রাণী বোধহয় বেবুন। অনেক 

ধিক দিয়েই তাকে মনে হয় যেন কোন নিকষ্ট স্তরের মাগষ। ওদের ছুঃসাহস 

আর বুখিব হয়ত প্রশংসাই কর! যেত যদ্দি ওব| অমন অলপ আর নিষ্ুর প্রকৃতি 
না হত। প্রায়ই ওরা গ্রামবাপিদেব মুরগির ছাশ। ধরে ফেলে,তারপব জীবন্ত 
অধস্থাতেই তাদের একটু একটু কবে টুকরো টুকরো! করে ফেলে নিছক তাদের 

চিৎকার আর ছটফটানি লক্ষ্য করবার উদ্দেস্টে। 

যখন ওবা! ভুট্টাখেতের উপর গিয়ে পদ্ে, প্রচুব বুখ্ধিত্ার পরিচয় দেয় 
তখন। একটা বেবুন একটা গাছে উঠে প্রহ্পীর কাজ করে। কোন 

মাঙ্গষকে কাছে আসতে দেখলে সে ছোট ছোট শব্দ করে সঙ্কেত জানায়, আর 

সঙ্গে সঙ্গে বাকি সকলে গিয়ে ঝোপের আডালে আত্মগোপন করে, কিন্কু তাও 

বগলে করে কিছু ভুট্টা না নিয়ে নয়। 

এই সাবধানী ডাক তারা ডেকে ওঠে কেবলমাত্র যখন দেখে যে কোন পুরুষ 

মান্য এগিয়ে আসছে তীরধন্ুক হাতে । কিন্তু স্ত্রীলেককে তার! গ্রাহ তো 

করেই না, বরং পরম দ্বার চোখে দেখে । কোন বয়স্ক বেবুন অনেক সময় 

স্ত্রীলোককে দেখলে রীতিমত বীরদর্পে তার দিকে অগ্রসর হয়, মাটি আচড়ায় 

আর ক্রুন্ধ অঙ্গভঙ্গি করে। বেবুনর! ছোট ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে গেছে এমন 

নজিরেরও অভাব নেই। 
পুরুষ বেবুনরা অত্যন্ত দুঃসাহসী । বেবুনের দল যখন পালায়, পুরুষ 

বেবুনটাই সর্বদা দলের পেছনে থাকে,_-এমন কোন কুকুর আছে বলে আমার 
মনে হয় ন] যে পুরুষ বেবুনের সঙ্গে লডাই করে প্রাণে বেঁচেছে। ওর। কুকুরকে 

ধরে প্রথমেই তাদের সন্ক দীতগুলো তার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়, তারপর 

দুহাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয় তাকে । পুরুষ বেবুনের দেহে অসম্ভব শক্তি, 

এইভাবেই সে এক খাবলা মাংস তুলে নিতে পারে। বেবুনের দাত সিংহের 
দাতেন্স চেয়েও বড়, এবং অস্ত্র হিসেবে অত্যন্ত মারাত্মক । 
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বেবুনদের মারতে হলে সাধারণত বিষের ব্যবহার করা হয়। হায়েনাদের 

যত এদের উপরেও এই বিষ ততক্ষণই কার্করী হয় যতক্ষণ না এর এই বিষের 
ফল প্রত্যক্ষ করছে। তাই কয়েকটা জন্ত মার! পডার পর ওবা সাবধান হয়ে 

যায়, তখন আর তার] বিষ-মাখান্মে টোপ স্পর্শ করে না। স্রাণেন্দ্রিয় বিশেষ 
প্রবল না হলেও ওর] খুব সতর্ক হয়ে ওঠে, মাটিতে পড়ে থাকা কোন কিছুই 
স্পর্শ করে না। অত্যন্ত চালাক ওরা, জঙ্গলের মধ্যে বন্দুক পেতে ওদের মারা 

যায় না; এবং সতর্ক হয়ে পডলে তখন ওদের গুলি করে মারাঁও অত্যন্ত কঠিন 

হয়ে ওঠে। 

আর ষে অনিষ্টকর জন্তকে গভর্ধেণ্টের শিকারীরা মাঝে মাঝে মারার জন্তে 

ব্যস্ত হয়ে ওঠে" সে হল মানুষথেকো সিংহ | ভারতে মান্যখেকো বাঘ 

শিকারের অনেক চমকপ্রদ কাহিনী আমি প্রচুর কৌতুহলের সঙ্গে পডেছি। 
যেভাবে ওদেশে বাঘ মারার ব্যবস্থা করা হয় তা জেনে অত্যন্ত আশ্চর্য হতে 

হয়। কোন মান্ষখেকো বাঘ হয়ত চারশো কি পাচশো মানুষ মারার পর 

তবে কোন শিকারী তাকে মারবার জন্তে তৈরি হয়| কেনিয়ায় কিন্ত 

মানুষথেকোকে অত্যন্ত বিপদজনক বলে ধরে নেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে 

হত্যা করার ব্যবস্থ' হয়ে থাকে । এই শিকারের মধ্যে খেলোয়াডি মনোবৃত্তির 

কোন স্থান নেই। কোন মানুষখেকোর খবর এলেই শিকার বিভাগ অন্ত সব 

কাজ ছেডে প্রথমেই তাকে মারবার ব্যবস্থা করে। সঙ্গে সঙ্গে কোন শিকারীকে 

তাকে মারবার জন্যে প/ঠানে। হয়, শিকাপীর উপর নির্দেশ থাকে যে যেভাবে সে 

ভাল মনে করে সেভাবেই তাকে মারা চলতে পারে। ফাদ পাতা, বিষ প্রয়োগ, 
বন্দুক পাতা, সমস্ত রকম উপায়েই তাকে মারবার চেষ্টা করা হয়। মানুষখেকোর 

আর দ্বিতীয়বার কোন মানুষকে মারবার সথযোগ মেলে কি না সন্দেহ। 

যেসব সিংহ নরখাদকে পরিণত হয় তাদের অধিকাংশই হয় বার্ধক্যের জন্যে 

কিংবা! আহত হয়ে বন্য পশু শিকারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে? হয়ত কোন 

স্থানীয় শিকারীর তীরে কিংবা কোন আযাণ্টেলোপের শিঙের ঘায়ে সে আহত 
হয়ে পড়েছে। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক ও সম্পূর্ণ হুস্থদেহ সিংহকেও কখনো কখনো মানুষ 

মারতে দেখা গেছে। এব্যাপার সাধারণত ঘটনাচক্রেই ঘটে থাকে। সেই 
মানুষের মাংস যদি তার ভাল লেগেষায়, তখন সে পরিণত হয় নরথাদকে। 

এহেন ঘটনা সেই অঞ্চলেই ঘটে যেখানে গ্রামবাসিদের গোচারণ-ভূমি জঙ্গলের 

মধ্যে প্রবেশ করার ফলে পিংহের স্বাভাবিক খান্ঠ দুরে সরে ষায়। গরু ছাগল 

২১২ হাপ্টার 



ধরতে গিয়ে হয়ত কখনে। কোন রাখালকে হত্যা করে বসল, শিকারের বাধা 

হিসেবে । তারপর যদি সেই পশ্ড কোনযতে তার কবল এডিয়ে পালাতে 

পারে তখন হয়ত সে মরা রাখালটার কাছে গিয়ে তাকে খেতে শুরু করে। 

অবস্ত এহেন ঘটনা সচরাচর ঘটে না, কিন্তু যখন তা ঘটে, সেই সিংহ প্রায় প্রতি 
ক্ষেত্রেই নরখাদকে পরিণত হয়। মানুষ মারা অত্যন্ত সহজ এ তথ্য আবিফারের 

পরেই যে সে প্রথম নরখাদকে পরিণত হয় তা নয়, তবে, একবার যদি তার 

নরমাংসের উপর লোভ জন্মায় তাহলে সে বাসনা চরিতাথ করবার জন্থে সে 

অনেক দুর পর্যন্ত যেতেও পরাতুখ হয় না। একদল গরু ছাগলের পালকে 

অতিক্রম করে যেতে গিয়ে রাখালকে হত্যা করার নজিব ৭ স্ছুর্লভ নয়। 

কোন-কোন সিংহের মধ্যে আবার নবমাংস ভেজনের প্রবণত্তা দেখা যায়। 

এ এক বিশেষ ধরনের উত্তরাধিকার, এর কোন সঠিক কারণ নির্ণয় কর! 

যায়না । নরমাংসাশী সিংহের পক্ষে অবশ্য তার শাবকদেব নরমাংসের প্রতি 

প্রবণত৷ জাগনে স্বাভাবিক । সিংহশাবক স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে হতা! 

করে না, মা তাদের যা দেখিয়ে দেয় তাই তারা শেখে। নরমাংসের প্রতি 

এই আশক্তি মনে হয় কেবলমাত্র বংশের তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষের মধে; জাগ্রত 
হয়ে থাকে । বিশেষ করে সাডো জেলাতেই এর পরিচয় বিশেষ করে পাওয়! 

যায়, মাচুষখেকো সিংহের জন্যে এব খ্যাতি ১৮৯০ গ্রীস্টাব্্ থেকে । 

নরখাদক সিংহের উৎপাত উৎখাত করতে হলে বোবা বন্দুকের চেয়ে ভাল 
একটা মাত্র উপায় আমার জানা আছে। সেটা হল বিষপ্রয়োগ | দ্িকনাইন 

বিষের কার্য সিংহের উপর অত্যন্ত মারাত্মক, মাত্র কয়েক সেকেগ্ডের মধ্যেই 

তা কার্ধকরী হয়ে ওঠে। আমার মত সেকেলে শিকারীর পক্ষে বিষপ্রয়োগ 

ব্যাপারট] কখনই গ্রীতিকর হতে পারে না, কারণ এতে শিকারীর খেলোগ্কাঁডি 

মনোবৃত্তির সামান্থতম পরিচয়ও নেই । কিন্তু তাহলেও এর কার্ধকরিতা সন্বদ্ধে 

আমি নিঃসন্দেহ এবং কোন-কোন ক্ষেত্রে আমাকে বাধ্য হয়েই এ প্রয়োগ 

করতে হয়েছে। “ 

নরখাদক সিংহ কোন মাচ্ষ মেরে তার শরীরের খানিকটা অভুক্ত রেখে 

চলে গেলে, প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই সে আবার সেটার জন্থে ফিরে আসে, বন্ত 

অন্তর মাংস থেতে যেমন আসে তেষনি। ইতিমধ্যে যদি কোন শিকারী 

সেই দেহে বিষ প্রয়োগ করে থাকে তাহলে নির্ঘাত মার] পডবে দিং5। 

ব্যাপারটা যত বিশ্রীই মনে হোক ন! কেন, অবস্থা-বিপাকে এ না করে উপায় 
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নেই। এ ব্যাপারে যে স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে কোন রকম দ্বিধা নেই, 

নিয়ের কাহিনী থেকে তার পরিচয় মিলবে । 

আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন টম স্যামন মাকিন্দুব নিকটবর্তী কোন এক জেলার 
বনরক্ষক। একদিন সে খবর পায় যে এক স্থানীয় সর্দারের মা সিংহের কবলে 
মার! পড়েছে । সঙ্গে সঙ্গে সেসেই গ্রামে গেল। সর্দারের 'দঙ্গে সে সিংহের 

চিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হয়ে প্রথমে স্্রীলোকটির একটি হাত এবং পরে তার 

ভর্ধভূক্ত শরীরের সন্ধান পেল। টম দেখল আশেপাশে কোন গাছ নেই যেখানে 

মাচান বাধা ষেতে পারে বা কোন ঝোপ জঙ্গলও নেই যেখানে বোম] তৈরি 

করা সম্ভব, আর সেখানকার মাটিও রোদে পুডে এমনই শক্ত, যে স্প্রিং ফাদও 
পাতা সম্ভব নয়! অনেক ইতস্তত কর।ব পর ক্যাপ্টেন মুতদেহে বিষপ্রয়োগের 

অন্ুমতি প্রার্থনা কবল। বুঝিয়ে দিল, নতুবা আরও অনেক মানুষকে এই 
সিংহের হাতে প্রাণ দিতে হবে। 

সর্দার এ প্রস্তাবে রাজি হতে টম মুতদেহেব অনেক জায়গায় কেটে কেটে 

প্রতিটি জায়গায় একট। কবে ছোট ছোট স্ট্রিকনাইনের ক্যাপন্থল দিয়ে দিল। 

তারপর চলে এল সেখান থেকে । 

পরদিন সকালে তারা গিয়ে দেখে, সিংহট1 সেখানেই মরে পডে আছে। 

বাঁ পাছায় লাগানো একটা ক্যাপস্থল পেটে যেতে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়েছে 

সে। তখন টম সর্দারের দিকে ফিরে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। 

বললে, “গভর্মেণ্ট এবার তোমার মায়ের অস্ত্যেষ্টির জন্ো যা কিছু করবার তাই 

করবে, খরচের ব্যাপারে কোনরকম কার্পণ্য করবে না; তুমি যা দরকার মনে 
করবে পরম যত্ের সঙ্গে তাই কর! হবে ।” 

এ কথ। শুনে সর্দার মাথা চুলকোতে লাগল | শেষ পস্ত সে বললে, তা, 
বুডিমার সৎকার করে দেহটা নষ্ট করে কীলাভ? হায়েনার! ইদানীং বড 

উৎপাত করছে । কয়েক রাত মাকে এভাবে ফেলে বেখে দেখলে তো হয, 

কিছু হায়েন! মারা পডে কি না! এর ফলে কী হয়েছিল তা আন আমি 

শুনি নি। 

বনরক্ষণের কাজে মাকিন্দুতে ব্যস্ত থাকতে হলেও প্রায়ই আমায় শিকার- 
বিভাগের আহ্বানে বন্ত পশু দমনে এদিকে ওদিকে যেতে হত। হাতির 

অত্যাচাবের খবরই আসত বেশি করে। কখনো কখনো স্থানীয় বাসিন্দাদের 

কাছ থেকে ভূল ইংরেজিতে লেখা এ ধরনের চিঠিও আসত £ 
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শিকার সংরক্ষক সমীপেষু 

হুজুর, আমাদের তুসো গ্রামে যে ভয়াবহ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তা 
আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইতেছি। গ্রামবাসিরা বহুবার আমার কাছে 
আসিয়া আপনাকে লিখিতে বলিয়াছে, যাহাতে আপণি আসিয়া! আমাদের 

চাষের ফসলকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করেন। প্রথমটা আমি তাহাদের 
কথায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি নাই, ভাবিয়াছিলাম ছুয়েক দিনের মধ্যেই 

এ অত্যাচার বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্ধু দিনেপ পর দিন যেভাবে তা 

বাঁড়িয়াই চলিয়াছে তাহাতে গ্রামবাপিদের এমনও আশঙ্কার কারণ হইয়াছে 

যে তাদের কুটিরগুলিও বুঝি এবার ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে । বাত্রিকালে 
হাতির পাল গ্রামের মধ্যে যথেচ্ছ ঘোরাফেরা করিতে থাকে? গ্রামবাসিগণ 

অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলি বলিতেছে, হায়, এ বছগ্ 

আমরা কী খাইয়া বচিব? বাধ্য হইয়াই আমাদের গ্রাম ত্যাগ করিয়া 

যাইতে হইবে! আমি নিজে যে হাতির ভয়ে বিশেষ ব্যাকুল তাহা নহে। 
আমার ভয় হইল, এরপর হয়ত গ্রামবাঁদির| বাধ্য হইয়াই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন 
করিবে । আশা করি হুজুর এমন একট] ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে এই 
অবস্থার দ্রুত অবসান হয়। 

ইতি 

আপনার একাস্ত 

এক মিশন বাপক। 

আশ্চর্য বুদ্ধি হাতির । ওর| ঠিক জানে কোখ!য় থাকলে ওর! শিকারীর 
আওতার বাইরে থাকতে পারবে । টাঙ্গানাইকার সীমান্ত অঞ্চলৈ অবস্থিত 

লুঙ্গা-_লুঙ্গার নারকেল খেতে একপাল হাতি ধ্বংসলী'লা শুরু করেছিল, শিকার- 

বিভাগ থেকে আমায় পাঠানো হয়েছিল সেখানে | দিনের বেলাটা 

টাঙ্গানাইকায় কাটয়ে তারা পরে কেনিয়া! এলাকার প্রবেশ করে খেতের ফসল 

নষ্ট করত। সাধারণভাবে দেখলে মনে হবে যে এই হাতিদের হত্যা কর] এক 

মামুলি ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু একটা হুচ্ম আইনের ফাক এক্ষেত্রে 

রয়ে গেছে। কেনিয়া শিকার বিভাগের ক্ষমতা নেই শিকারীকে টাঙ্গানাইক। 

এলাকায় গিয়ে হাতি শিকারের অনুমতি দিতে, তা করতে গেলে অনেক 

আইনের জালে জড়িয়ে পড়তে হবে এবং সেই গ্রন্থি ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসতে 

যে মময় লাগবে তার মধ্যে সমস্ত খেত ধ্বংস হয়ে যাবে। আমার কাজ তাই 
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হয়েছিল কেনিয়া এলাকাতেই হাতিগুলোকে হত্যা করা । অর্থাৎ আমায় 

কাজ করতে হবে রাত্রে কারণ টাঙ্গানাইকায় যে হাতিরা নিরাপদ, এ কথা 
হাতিরা জানে বলেই মনে হয়, কারণ ভোরের আগেই তার! ঠিক টাঙ্গানাইকায় 
ফিরে আসে । 

এখন, রাত্রে হাতি-শিকার বলতে গেলে একরকম অসম্ভব । অথচ এই 

কাজের দায়িত্বই শিকাব বিভাগ আমার উপর দিয়েছে, আব বলেছে আমি যেন 

আমার যথাসাধ্য চেষ্ট! করি । 

মূলুদেকে ণিয়ে আমি দক্ষিণমূখো হয়ে লুঙ্গা-ুঙ্গায় গিয়ে পৌছলাম। 
গ্রামটা হল ভারত মহাসাগরের কাছে, মোন্বাসা থেকে মাইল পঞ্কাশ দক্ষিণে। 

একট ছোট নদী গ্রামটার পাশ দিয়ে একে বেঁকে বয়ে গেছে-নদীটার নাম 

উহ্বা। নারকেল খেতের একদিকে এই নদী | নদীর তীরের উপর ঝু'কে-পড়া 

নারকেল গাছগুলো অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিল। কিন্তু আমি যখন গিয়ে 

পৌছলাম, অনেকগুলো! গাছই হাতির কবলে নষ্ট হয়ে গেছে; খেতের চরম 

দুর্দশা । যেসব গাছ বন্ধ বছর ধরে একটু একটু করে বড হয়ে উঠেছিল, 

সামান্ত আগাছার মতই সেগুলো! ছিন্ন হয়েছে, ভাঙা নারকেলের গু'ড়িতে আর 

পাতায় সমস্ত খেতট। সমাচ্ছন্ন। 

হাতিদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে আর তাদের অভ্যাস লক্ষ্য করে কিছুটা 

সময় কাটল। হাতিগুলো নওজোয়ান পুরুষ-হাতি, হস্তিনীদের প্রতি তাদের 
আকর্ষণ লক্ষ্য করে বড-বড হাতির! তদের দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে । এই 

বিতাড়িত হাতির একটা ক্লাব-মত করে একসঙ্গে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরে ফেরে, 

যতদিন না তাঁরা মূল দলের বড়-বড় হাঁতিদের হারিয়ে দিয়ে হস্তিনীদের লাভ 
করার মত শক্তি সঞ্চয় করছে। 

আমি জানতাম রাত্রে এই হাতিদের শিকার করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে। তাই 

যতক্ষণ না আলো হচ্ছে ততক্ষণ ওদের খেতের মধ্যে আটকে রাখা দরকার । 

কাজটা শক্ত, কারণ সামান্ততম সাডা পেলেই সমস্ত দলট! সবেগে গিয়ে 

টাঙ্গানাইক1 সীমান্তের নিরাপত্তার মধ্যে পৌছে যাবে। অনেক ভেবে শেষ 

পর্যন্ত একট! মতলব ঠিক করলাম। যে খেতট৷ ওর! নষ্ট করছে, তার আয়তন 

লম্বায় পাচশো গজ আর চওডায় শো গজের বেশি হবে না। সঙ্গীদের 

বললাম খেতটার যেদিকে টাঙ্কানাইক1 সেদিকটায় রাশি-রাশি শুকনো কাঠ 

এনে জডে। করতে । খেতে আসবার সময় হাতির এই শুকনো কাঠ ডিডিয়ে 
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আসবে, কিন্তু তার! ফেরবার আগে সেই শুকনো কাঠে আগুন ধরিয়ে দেওয়া 
হবে। মনে হয় না তা আর তাহলে সেই জলস্ত আগুনের বেড়া ভিডিয়ে হাতির! 

টাঙ্গানাইকায় ফিরে যেতে সাহস করবে। ভোর পর্যন্ত যদি ওদের আটকে 

রাখা সম্ভব হয়, তখন গুলি করে মার] কঠিন হবে না। 
সন্ধ্যায় আমার কুটিরের দরজার সামনে বসে সান্ধ্য বাতাসে নারকেল 

গাছগুলোর পোল-খাওয়! লক্ষ্য করছি। মন চলে গেছে স্কটল্যাণ্ডে আমার 

ছেলেবেলার দিনে । কত নৈশ অভিযানের পরিকল্পনা তখন করতাম, হয়ত 

ফাদ পেতে খরগোস ধরব, কিংবা জালে পাখি আটকাব। আর এখন যা 

করছি সেও তো! সেই একই ব্যাপার, তফাত কেবল এই যে এখন যা শিকার 

করছি তা আয়তনে অনেক বড। মশার অবিরাম গুন্-গুন্ শব্খ সহ করতে 

না পেরে শেষ পর্স্ত ঘরে ঢুকতে হল। 

রাত প্রায় তিনটে নাগাত একজন স্থানীয় বাসিন্দার উত্তেজিত কঠম্বর 

শুনলাম, আমার বন্দুক-বাহইককে সে ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়লাম 

বিছানা থেকে । হাতিরা খেতে এসেছে, ধ্বংসলীল! শুরু করেছে। কয়েক 

মুহুর্তের মধ্যেই তরি হয়ে মূলুশ্বে আর আমি লোকটির পিছু-পিছু চললাম। 

নিকষ কালো রাত, কিন্তু তবুও লোকটি এমন সহজে অগ্রসর হচ্ছিল, যেন 
দিনের আলোর মধ্যেই সে চলেছে। মূলুগ্ধে সহজেই তার পিছু পিছু চলল, 
কিন্ত আমি কেবলই হোচট থেতে খেতে চললাম, কেবলই ভয় হতে লাগল, 

এই বুঝি পা মচকে গেল। 

হাতির পালটা রয়েছে উদ্বা নদীর অপর পারে। নদীর গর্ভ বালিতে ভরা, 

তার উপর দিয়ে আমর] চলেছি। উদ্বা নদীতে অসংখ্য কুমির, কিন্ত 

উত্তেজনার মাথায় সে কথা আমাদের মনে হল না। অপর পারে পৌছতে 

হাতির গাছপাল নষ্ট করার শব স্পষ্টই কানে এল। এই লমস্ত শব্ধ রাত্রে 

আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে গুঠে। অন্ধকারের মধ্য থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের দল 

বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে, শিকারে যাবার জন্তে খুব ব্যস্ত তারা । কাঠের 

স্তুপ বরাবর ওদের ভাল করে সাজিয়ে দিলাম, তারপর যখন প্রত্তত হল, সেই 
কাঠে ওদের আগুন দিতে নির্দেশ দিলাম। 

শুকনে!। কাঠ পেট্রলের মত দাউ-দাউ করে জলে উঠল এবং মুহূর্তমধ্যে 
আগুনের একট! দেয়াল যেন খেতের দক্ষিণ দিক জুডে দু-দিকে যতদুর চোখ 
যায় সমস্ত লাইনটা ছেয়ে ফেলল! সে এক অপরূপ দৃশ্য! ' প্রায় কুড়িটা 
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হাতির একট! পাল আমাদের সামনে,--হঠাৎ এই আগুনের আবির্ভ।বে তারা 

পাথরের মুতির মত স্থির ঈাডিয়ে রয়েছে । অনেকের শু'ড তখনও নারকেলের 
গুঁড়ি ভাবার ভঙ্গিতে উদ্যত। এই জলস্ত অগ্রি-প্রাচীরের ধারে ধারে উলঙ্গ 

নিগ্রোরা নাচছে আর টেঁচাচ্ছে, আর জলম্ত মশাল হাতে করে হাতিদের লক্ষ্য 
করে বঙ্গছে যে এবার তাদের প্রতিশোধ নেবার সময় হয়েছে । হাতির! 

কোনরকম শব করছে না; হয়ত তার ভাবছে কিভাবে এই আগুনের প্রাচীর 

অতিক্রম করে যেতে পারে । 

হাতির দল অবশ ইচ্ছে করলে কেনিয়ার দিকে ফিরে গিয়ে তারপর 

অনেকটা ঘুব পথে আগুন এডিয়ে টাঙ্গানাইকায় ফিরে যেতে পারত, কিন্তু 

আমার হিসেব এই ছিল যে সরাসরি তার] টাঙ্গানাইকায় ফেরার চেষ্টা করবে । 

দেখা গেল আমার হিসেব ভুল হয় নি। কয়েক মৃহ্ত ইতস্তত করার পর তারা 
আগুনের বেডা ভেঙেই টাঙ্গনাইকায় ফিরে ঘেতে বদ্ধপরিকর হল । আমাদের 

আক্রমণ করল তারা । 

সমস্ত শিকারটার চরম মুহৃত হল এই । কোন রকমে যদি ওরা আমাদেব 

পেরিয়ে ফিরে যেতে পারে, আর তাহলে কিছুই করা যাবে না। গুলি 
করতে সাহস হল না, কারণ এমনি আতঙ্কের মধ্যে আবার যদি ওর] গুলির 

শক শোনে তো বিহ্বপগ হয়ে পড়ে এলোমেলো ছুটোছুটি করে আবার নতুন 
কোন পরিস্থিতির স্ঠি করবে । মহৎ, মহৎ মূলুদ্বে! একজনের হাত থেকে 
মশালট! ছিনিয়ে নিয়ে সে চিৎকার করে মশালধারীদের তার অন্ুদরণ করতে 

আদেশ ধিল। বিপদকে কিছুমাত্র গ্রাহা না করে সে মশাল আশক্ষালন করতে 

করতে আর তীক্ষম্বরে চিৎকার করতে করতে হাতির পালের দিকে ছুটতে 

শুরু করল। প্রথমটা একটু ইতস্তত করল, তারপর হাতিরা পিছু ফিরে 

খেতের দিকে চলল । 

কী রুদ্বশ্বাসেই ন! ভোরের প্রতীক্ষায় রইলাম ! সময় যেন আর কাটতেই 
চায় না--এযন অবস্থা আমার আর কখনো হয়েছে কি না সন্দেহে। কেবলই 
সমুদ্রের দিকে তাকাচ্ছি, লক্ষ্য করছি কখন ভোরেন্ আগের ধৃূসরতার আভাস 

পাই। শেষ পর্যন্ত ঘৃঘুর ডাক শোন! গেল, তা থেকে বুঝলাম আর ভোর 
হতে দেরি নেই। এদিকে লোকজনের! ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল, তাদের উৎসাহ 

দিতে চেষ্টা করলাম। তখন তার! আগুনের উপর আরও কাঠ চাপালো, 

আবার তেমনি চিৎকার আর মশাল আস্ফালন শুরু করল । 
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সাড়ে পাঁচট। নাগাদ হাতিরা আবার একবার আগুনের প্রাচীর আক্রমণ 

করল। এবার তার] ছুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ছুটে গেল দু-দিক থেকে আগুনের 

দিকে। যন্ত্রণা উপেক্ষা করে নিগ্রোরা জলন্ত আগুন থেকে জলস্ত কাঠ 
তুলে তুলে এগিয়ে-আসা হাতিদের লক্ষ্য করে ছুডতে শুরু করল। আবার 

ফিরল হাতির । একটা দলের উদ্বার জলে ঝীপিয়ে পডার শব শুনলাম, 

বোঝা গেল তার] নদীর উজান বেয়ে গিয়ে আগুন এডাতে চায়। এ 

পবিশ্থিতি৪ আমাব অগ্কূল বলতে হবে, কারণ জলের শবে তাদের অবস্থিতি 
আন্দাজ কব! কঠিন হবে না। 

ইতিমধ্যে আলো! হয়েছে, পরিষ্ব(র দেখ! যাচ্ছে। কয়েকটা ধূসর মতি 
দেখল/ম ধীরে ধীরে আমাদের বীরিকে চলেছে আর অপব দসট। অনেকটা 

পুর দিয়ে আগুন এডিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। নিশ্চয় ওরা এই ভেষেছে যে 

এশাবে ছুই ভাগে বিভক্ত হরে আগুন-দেয়ালেব দুই প্রান্ত আক্রমণ করলে 

একট] দল অন্তত এই দেয়াল পার হতে পারবে । 

এবার হল আক্রমণের সময়। মুলুষ্বেকে পাঠাল।ম ডান দিক দিয়ে গিয়ে 

উদ্বার উপরের হাতিগুলোকে আক্রমণ করতে, আর আমি নিজে এক ল্লাফে 

আগুনের দেয়াল ভিডিয়ে দ্বিতীয় দলটাকে বাধা দিতে অগ্রসর হলাম। হাটতে 

কোন অস্থবিধে হচ্ছিল না) কারণ গত রাত্রে হাতির পায়ের চাপে বন জঙ্গল 

সব নমান হয়ে গেছে । নিজেকে যথাসম্ভব আড়াল করে করে ধীর পদক্ষেপে 

এগিয়ে চললাম। দেখল[ম, সামনেই প।চটা হাতি-_ প্রায় চিশ গজ দূরে | ছুই 
নলের দুই গুলিতে সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাতি পডে গেল। বন্দুকে আবার গুলি 

ভরছি, এমন সময় বাকি তিনটে হাতির একটা আমাকে দেখেই সঙ্গীদের ফেলে 

সঙ্গে সঙ্গে তেডে এল । ছু-নল1 বন্দুকিব এইটেই মহা অন্থবিধে | পুরোনো 

গুলি ফেলে নতুন গুলি ভরতে যেটুকু সময় লাগে তারই মধ্যে নির্ভর করে 
জীবন ও ম্ৃত্যু। হাতিটার মাথাটা! বড্ড বেশি কাছে এগিয়ে আসছে»_গুলি 

ভরে বন্দুকটা সমান করেই গুলি করলাম। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল হাতিটা, 
একটুও ন্ডল না পর্যস্ত। 

বাকি দুটে। হাতি শুঁড উচিয়ে ঈীডিয়ে আমার ভ্রাণ নেবার চেষ্টা করল, 
তারপর হঠাৎ ঘুরে উত্তর দিকে ধেয়ে চলল। আমি তাদের পিছু নিলাম। 
স।মনে থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। তারপর মূলুগ্বের 

ম্যাগাজিন রাইফেলের শব এল, আর তারপরই গুলি যথাস্থানে লাগার “ক্লাপ' 
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করে শব। বুঝলাম মূলুম্বেও অত্যস্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজে লেগে গেছে। 

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের চিৎকার ক্রমেই বেড়ে চলেছে । হঠাৎ মনে 
হল, উত্তেজনার তো! নয়, এ চিৎকার মহা আতঙ্কের চিৎকার । ছুটলাম শব্দ 

লক্ষ্য করে। গিয়ে যখন পৌছলাম, দেখলাম একটা হাতি একট! খুব বড় নিচু 

ছাদওয়ালা কুটিরে ধাক্কা দিয়ে চলেছে। হাতির পেছনদিকট! ছিল আমার 
দিকে ফেরানো, মাথা নিচু করে সে সমানে কুটিরে ধাকা! মারছে । যে গাছের 
ছাল দিয়ে কুটির বোনা, আমার চোখের সামনে তা ছি'ড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে 

ইঁদুরের মত মাহ্ষজন ঘরের ফাটাফুটে! দিয়ে বেরিয়ে পড়তে শুরু করল। 

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল তারা । আমার গুলি হাতিটার কাধ ভেদ করে গেল। 

সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরে থেতেব দিকে ছুটতে শুরু করল। তার গুড় বেয়ে ফিন্কি 

দিয়ে রক্ত পড়ছে । অর্ধেক! পর্যন্ত যেতে না যেতেই সে আর্ত শব্ধ করে পড়ে 

গেল। আমি তার কাছে গিয়ে পৌছবার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে । 
শেষবার যেখান থেকে মূলুষ্বের গুলির আওয়াজ পেয়েছিলাম, গেলাম 

সেখানে । পথে চারটে মর! হাতি আমার চোখে পড়ল, মুলুদ্বের হাতে এর! 

মারা পড়েছে। কয়েক মূহুর্তের মধ্যেই আমি মূলুদ্বের কাছে গিয়ে পৌছলাম। 
আমায় দেখে সে দাত বার করে হেসে চারটে আঙুল তুলে দেখালো । অবশিষ্ট 
হাতিগুলো ইতিমধ্যে নারকেল-কুণ্ের মধ্যে এসে জমায়েত হয়েছে। সম্তপ্পণে 

আমর! অগ্রসর হলাম সেদিকে । 

যে যেখানে ছিল সবাই চিৎকার করতে শুরু করেছে। হঠাৎ মূলুদ্বে খেমে 

পড়ে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল যে হাতির দল আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। 

আমরা ধ্রাড়িয়ে থেকে তাদের অপেক্ষায় রইলাম। 

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই একপাল হাতি গাছপাল্লার মধ্যে এসে উপস্থিত হল। 

দলে হাতি মাত্র চারটে । আমরা গুলি করতে শুরু করলাম। হাতিদের 

অগ্রগতি ব্যাহত হল, এলোমেলোভাবে তার] ঘুরতে ফিরতে লাগল । তিনটে 

হাতি আমরা মারলাম, আর বাকি হাতিটীা কোনরকমে পালিয়ে নদীতে 

গিয়ে নামল। পরে বুঝেছিলাম সে নদীর তীরটা উচু হওয়ায় সে আমাদের 
এড়িয়ে টাঙ্গানাইকা এলাকায় পালিয়ে গেছে। আর সে কখনে! এখানে 

উৎপাত করতে আসে নি। 

সবশ্রদ্ধ মোট এগারোটা হাতি আমর। মেরেছিলাম। চমুংকার এদের 

দাত, কোন দাগ বা কোনরকম কিছু দোষ তাতে ছিল না। হাতিগুলো 
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পূরণবযন্ক না হওয়ায় তাদের দন্-ভেঁষন বড় ছিল না; প্রায় ত্রিশ পাউও করে 
ওজন এক-একটার । 

কচিৎ কখনো! যখন কোন পুরুষ-হাতি পাগল হয়ে যায় তখন তাকে ছুষ্ট 

আখ্যা দেওয়! হয়ে থাকে, দুর্ঘ হাতি সম্বন্ধে যেসব কথা শোনা যায় তাতে 

কিন্ত আমার আপন্তি আছে, কারণ যেকোন হাতিই বছরের মধ্যে কিছুদিনের 

জন্তে পাগল হয়ে থাকে । তখন তাদের বল! হয়, মদমত্ত হাতি । সেই সময়ে 

সে অত্যন্ত নার্ভাস আর খিটথিটে হয়ে থাকে । তার মাথাব দু-ধিকে কানের 

কাছে দুটো ছোট-ছোট ছিদ্র থাকে, তা থেকে এই সময়ে কস্তবির মত ঘন 

তরল পদার্থ নিঃস্থত হয়। 

মধমত্ত হাতির তাডা খেলে স্থাণীয় লে।কেবা তাকে দুষ্ট বন্লে থাকে। এ 

কিন্তু সত্যি নয়, কারণ এ অবস্থা কেটে যাধ, আবার সে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। 

সত্যিকার যে দুষ্ট হাতি গে চিবকালের জন্যেই দুষ্ট, হুঙগাং এমন হাতির দেখা 

পেলে তক্ষুনি তাকে মেরে ফেল] উচিও। 

আমার যা অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি যেকোন কাবণে আহত হলে 

তবেই হাতি দুষ্ট হয়, -সাধারণত কোন শিকারীর গুলিতে বা তারে। এর 

মাজ্র একটা ব্যতিক্রম আমাব নজিবে আছে, সেক্ষে৫এে হাতিট! ছিণ কোন 

স্বাভাবিক কারণে বিকশাঙ্গ । 

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি ওযাকান্থাদের অনুরোধে একটা পুরুষ-হাতিকে 

মারতে গিয়েছিলাম। হাতিট1! অনেক মান্ধষকে তাডা করেছে, অনেক 

শন্যখেত ধ্বংস করেছে । শবাই তাকে এতই ভয় কও যে স্বয়ং শয়তান বলে 

তাকে অভিহিত করত; তাদের বিশ্বাস, নিশ্চয় কোন অবরেবতা তাকে ভর 

করেছে। এর প্রমাণন্বরূপ তারা বলত যে এব পায়ের ছাপ অতি অদ্ভুত, 

যে-কোন সাধারণ হাতির পায়ের ছাপের সঙ্গে গ্রচুর এব পার্থক্য । 

নাইরোবি থেকে ১৩ মাইল দক্ষিণে চুনিয়া নদীর ধারে আমি হাতিটাকে 
মারতে গেলাম । খুব বোকার মত একাই গেলাম আমি, ফ্কাউটদের মুলুম্বের 
তত্বাবধানে মাকিন্দু রি্ার্ভে রেখে। ভেবেছিলাম এই শখতান হাতি সাধারণ 

হাতির মতই হবে, তাকে মারতে বিশেষ অস্থ্বিধে হবে না । 

যে গ্রামে হাতিটা শেষবার অত্যাচার চালিয়েছিল সেখানে পৌছতে উদ্ধিপ্ 
গ্রামবাসিরা আমায় তার পায়ের ছাপ দেখিয়ে দিল। সত্যি, অদ্ভুত সে ছাপ। 

হাতি-শিকারের অভিজ্ঞতামম এমন অদ্ভুত ছাপ আর কখনো! আমার চোখে 
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পড়েশি। এই অঙ্গবিকলনের জন্যেই হয়ত তাকে দল থেকে বিতাডিত হয়ে 
বাধ্য হয়েই একা ঘুরতে হচ্ছিল। 

হাতিটা একটা তরমুজের খেত ন্ট করছিল। পিচ্ছিল তরমূজগুলে! ধরবার 
একটা! সহজ উপায় সে উদ্ভাবন করেছিল। শু'ড দিয়ে ধরতে অন্বিধে হওয়ায় 

সে প্রথমে তার উপর পা দিয়ে সামান্ত একটু চাপ দিত, ফলে তঁরমুজট] চ্যাপটা 

হয়ে যেতেই তখন আর তা শুডে করে তুলতে অস্থবিধে হত না। 
হাতি সাধারণত কোন একটা গ্রামে পর-পর ছু-বার অত্যাচার চালায় না, 

কিন্ত অদ্ভুত আক্রোশ এই হাতিটার। সমস্ত খেত একেবারে ধ্বংস না করে 

সে গ্রাম ছেডে যায় না। গ্রামবাসির! বললে, শয়তানট1 অতি অবশ্ঠই রাত্রে 

আবার আসবে । ঠিক করলাম, আজই ওর সঙ্গে বোঝাপডা করব। 
আগেই বলেছি, রাত্রে গুলি চালানো বলতে গেলে একরকম অসম্তব। 

কিন্তু বাধ্য হয়েই এক্ষেত্রে সে নিয়মের ব্যতিক্রম করতে হচ্ছে, কারণ যদি তাকে 

রাত্রে শেষ করতে পারি তাহলে আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর পায়ের ছাপ অগ্থসবণ 

করে ঘুরতে হবে না, সকালবেলাতেই আবার মাকিন্দুব পথ ধরতে পাবব। 
তাই ঠিক করে ফেললাম, রাত্রেই চেষ্টা করে দেখব । 

আমার একট। পচ ব্যাটারির টর্চ ছিল, একজন স্থানীয় বাসিন্দকে সেটার 

ব্যবহার শিখিয়ে দিলাম । খলে দিলাম আমাগ ইঙ্গিত পেলেই হাতিটার উপর 
টর্চের আলে ফেলবে, আর আমি গুলি করব। এই খলে আমি বিশ্রামের 

জন্তে শুতে গেণাম, আর সারাদিনের ক্লান্তিতে প্রা সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে 

পড়লাম। 
ভাল করে ঘুমিয়েছি কি না সন্দেহ, হঠাৎ একজন গ্রামবাসী চেঁচাতে 

চেঁচাতে এসে খবর দিল, শয়তানটা ভূট্টাখেতে এসে গডেছে। রাইফেলটা 

বাগিয়ে ধরে আমি চললাম, সঙ্গে চলল সেই অন্চর যার উপর টর্চ জালাবার 

ভার। চারিদিকের কুটিরগুলে। থেকে গ্রামবাদিদের উত্তেজিত কিচির মিচির 

কথাবার্তী কানে আসছে। তাদের কুটিরের দরজা বন্ধ করার আওয়াজ আমার 

কানে এল, যদিও সত্যি যদি হাতি তাদের কুটিরে হানা দেয় তো সেই পল্কা 
কুটির তাকে কিছুমাত্র বাধ! দিতে পারবে না। 

আতঙ্কিত বাসিন্দাদের গোলমাল ছাপিয়ে আর একটা শব্ধ আমার কানে 

এল, এ হল হাতির চিবিয়ে খাওয়ার কচ-মচ শব্খ। রাইফেলের সেফটি ক্যাচটা 

সরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম। নিবিড় অন্ধকার চারিদিক থেকে 
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আমাদের উপর চেপে বসছে বটে, কিন্ত আমি চলেছি চোখে না দেখে সামনের 

ভূট্রখেতে হাতিটার খাওয়ার আওয়াজ অনুসরণ করে। 

মাঠের শেষ প্রাস্তে পৌছে আমর! এবার লম্বা! লম্বা গাছগুলোর ভিতর দিয়ে 

এগিয়ে চললাম । সেগুলো এত ঘনসন্নিবদ্ধ যে জোর করে ঠেলে আমাদের পথ 

কবে অগ্রপর হতে হচ্ছিল | কিছুক্ষণ চলার পর অন্ধকার আকাশের বুকে 

প্রকাণ্ড একটা স্তর আবহায়! আমার চোখে পডল। যথাসম্ভব নিঃশঝে আমি 

মেধিক লক্ষ্য করে অগ্রসর হলাম। 

হঠাৎ হাতিটার খাওয়ার শব্ধ থেমে গেল। আমাদের চলার শব তার 

কনে গিয়েছে, তাই সে শুনছে কান পেতে । বেশ আন্দাজ করতে পারছি 

হাতিটা নিস্তব্ধ দাড়িয়ে আছে, একট। ভুষ্ট্রার শিষ হখত তা মুখে । ছু-কান 
বাইরের দিকে প্রসারিত, সামান্ততম শব্ও যাতে তার কান এডিয়ে যেতে না 

পারে। ওব থেকে আমরা এখন মাএ পনেবো গজ তফা।তে। ছেলেটাকে 

ইঙ্গিত করলাম তার উপব টচের আলো! ফেলতে। 

কিন্তু বিকেলবেলার যা কিছু নিণেশ সমস্তই দেখল।ম সে ভুলে বসে আছে। 

নার্ভাস ছেলেটা টচটা একবাব জ।লতে লাগণ আর একবার শিবোতে লাগল । 
আমাদের সঠিক অবস্থিতি সম্বন্ধে হাতিটাব ধাবণ! ছিল না, কিন্তু এই হঠাৎ" 
আলোর ঝলকে আমর! তার কাছে ধরা পড়ে গেণাম। সঙ্গে সঙ্গে সে 

তুট্টটখেতের মধ্যে তুফান তুলে আমাদের আঞ্রমণ করে বসল। আতঙ্কে 
চিৎকার কবতে কবতে আমাপ লোকজন কে কোথায় দৌড লাগালো । এক 
মুহূ ইতস্তত করলাম আমি। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কেবল শুনতে 

পাচ্ছি হাতিটার সবেগে আমার দিকে ধেয়ে আপার আওয়াজ । পালানে 

ছাডা আত্ম কোন উপায় নেই, তাই প্র।ণপণে দৌড লাগালাম । 
তুট্রাখেতের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছি, গতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছে এই বুঝি 

হাতিটা আমায় ধরে ফেলল। রাত্রিবেলা হাতির তাড়া খাওয়৷ অত্যন্ত 

অন্বস্ভিকর, কারণ আমি তাকে দেখতে না পেলেও সে ঠিক আমার গন্ধ পাচ্ছে। 

ভুন্রাখেতের শেষ প্রান্তে পৌছে আমি একটু থেমে দাড়িয়ে কান পাতলাম। 
কোথাও কোন শব্ধ নেই। চোরের মত তখন আমি আমার কুটিরে ফিরে 

গেলাম। এই লড়াইয়ের প্রথম রাউণ্ডের সম্মান হাতিটাকে দিতে কিছুমাত্র 

ঘিধা করলাম ন|। 

হাতিটার মধ্যে যে সত্যি অলৌকিক ক্ষমতা আছে এবং যে ক্ষমতার কাছে 
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শ্বেতাঙ্ষদের ওষুধ-রাইফেলও যে ব্যর্থ হতে পারে এ বিষয়ে যদিবা কারুর 
কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল, এই ঘটনার পরে তাও দুর হল। তবে, আশা করছি যে 
দিনের বেলায় যদি কখনো এ হাতির মুখোমুখি হতে পারি তো! ওদের আমার 
ক্ষমতা দেখিয়ে দিতে পারব। হিল্ডার কাছে খবর পাঠালাম পত্রপাঠ মূলুষ্বেকে 
পাঠিয়ে দিতে। সে এসে পৌছতেই আমরা হাতিটার অদ্ভুত পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য 
করে অগ্রসর হলাম । 

সারারাত ভরপেট ভুট্টা খাওয়ার পর হাতিটা আর খাওয়ার জন্যে থামেনি, 
সোজা খেত ভেঙে চলে গেছে । বুঝলাম বেশ খানিকটা পথ তার পিছু পিছু 

চলতে হবে । প্রথমট! তাকে অনুসরণ করে এগোতে অস্থ্বিধে হয়নি, কারণ 

নরম মাটির উপর তার ভারি পায়ের ছাপ দেখা ষচ্ছিল স্পষ্ট। তা ছাডা 

থানিকটা তফাতে তফাতে সে প্রচুর পরিমাণে মলত্যাগ করতে করতে 
গিয়েছিল। সেই মলের তাপ থেকে আন্বীজ করা যায় কতক্ষণ আগে সে এ 

স্থান ত্যাগ করেছে, আর মল নরম হলে বুঝতে হবে যে সে ভয় পেবে 
সাবধানে অগ্রসর হচ্ছে। যদি কোথাও খুব বেশি মল দেখা যাঁষ, তার অর্থ এই 

যে সেখানে সে অনেকক্ষণ বিশ্রামের জন্তে থেমেছিল, স্থতরাং তার নাগাল 

পাওয়ার সম্ভবনা আছে। মলটায় কী বস্ত আছে তাও জানা থাক! দরকার, 

কারণ জীর্ণ হয়নি এমন খাহ্য যদি প্রচুর পরিমাণে সেই মলে থাকে তাহলে 
বুঝতে হবে সে নার্ভাস, সুতরাং শিকারীর এবার বিশেষ সাবধান হওয়া 

দরকার । 

চিহ্ন ধরে অগ্রসর হবার সময় আমি কখনো! অত্যন্ত বেশি আশা পোষণ করি, 
আবার কখনে! বা চরম হতাশা বরণ করতে বাধ্য হই। এক্ষেত্রে আমার 

আশা হল যে যে-কোন মুহুর্তে হাতিটার খাওয়ার শব্ধ শুনতে পাব বা ঝোপ 

ঝাড়ের ফাক দিয়ে তার বিরাট দেহের দেখা পাব, তখন তাকে গুলি কর' 

কঠিন হবে না। তাই মনে হল, সেদিনই বিকেলে আমি মাকিন্টুতে ফিরতে 
পারব । ূ 

হঠাৎ একট! পাথরে ভরা শৈলশিরায় পৌছেই মুলুষ্বে থমকে ধাড়ালো, 
শিকারের গন্ধ ধরে এশিয়ে-যাওয়া কুকুর গন্ধের খেই হারিয়ে ফেললে যেভাবে 

থমকে থামে । শৈলশিরাট৷ জঙ্গল ছাড়িয়ে মাথা তুলে দীড়িয়েছে, কয়েকটা 

পাথর আর পাথরের নুড়ি বাদ দিলে কিছুই নেই সেখানে । এক-আখটা 

পাথরের নুড়ি হাতির পায়ে লেগে স্থানচ্যুত হয়েছে দেখলাম । আশ্চর্য মনে হয় 
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হাতির এই পাথরের ম্বডি মোটেও ন! নডিয়ে তার উপর দিয়ে চলে যাওয়ার 

ব্যাপারে । শেষ পর্যন্ত আমরা শেলশিরা পেরিয়ে গেলাম। অপর পারের 

আগাছার মধ্যে খানিকক্ষণ এদিক ওধিক করবার পর আবার হাতিটার 

পায়ের দাগ মিলল। কিন্তু এখানেও আমাদের অত্যন্ত ধীরে ধীরে চলতে হল, 

বুকে যেন আর তেমন আশা! জাগছে না। পায়ের নিচে কাকরে ছাওয়া শক্ত 

মাটি, কোন চিহ্নই সেখানে ফুটে ওঠে না। সাপের মত পেটে ভর করে মুলুম্বে 

হযত কোথাও কোন ঝোপের মধ্যে একটা কোন চিহ্ন দেখতে পেল যা কখনোই 
আমর চোখে পডত না। হাতি ঝোপ ঠেলে চলে যেতেই আগাছাগুলো 

আবার ফিরে এসে যথাস্থানে দীডিয়ে পড়ে, তা দেখে তখন কার সাধ্য বলে যে 

কোন জন্ত তার ডিতর দিযে চলে গেছে, বিশেষ কবে এমন একটা জন্ত, প্রকাণ্ড 

একট মোটর লরিব মত যাব আকৃতি! 

কিছুক্ষণ আগে আমার মধ্যে যেমন প্রচুব আশ! দেখা দিয়েছিল, তার 

জ।য়গাষ এখন জাগল চবম হতাশা । আফ্রিকার জঙ্গলে হাপিঙজেযাওয়া কোন 

হাতকে খুঁজে পাওয়ার আশা মনে হল দুবাশা মাত্র । মুলুম্বের পিছু-পিষ্ু 
যন্ত্রের মত এগিয়ে চললাম, মনে হল, অতা'তে তো কতবাব হত।শ হতে হয়েছে, 

এই নিয়ে হয়ত সেই হতাশ।র সংখ্যা একটু বধিত হল। 

সানসেশিয়েরিয়ার একট] ঝোপেব ভিতগ দিযে অতি কষ্টে আমরা এশিয়ে 

চললাম। সাজ্ঘ/তিক এই চারাগাছ, এব পাতাব আগায় অত্যন্ত তীক্ষ কাটা 

থাকে, তা এমন শক্ত আর ধারালো যে তা দিয়ে গ্রামোফোশের পিনের কাজ 

পযন্ত চলে। চাষীরা অনেক সময় তাদের জমির সামানায় এই গাছের বেড! 

দিয়ে থাকে। এ ভেদ করে গরু ছাগল প্রবেশ করতে পারে না। অনেক গরু 

দেখলাম যার একট1 চোখ কানা; এই ঝোপের অত্যন্ত বেশি কাছে চপতে গিয়ে 

এর কাটার তাদের চোখ খোয়াতে হয়েছে । শ্ুতরাং সেই গাছের ঝোপ চেদ 

করে যেতে মাচ্ছষের যে কী কষ্ট হতে পারে তা সহজেই অন্মেয়। এখানে 

ওখানে কতকগুলো সাদ! ছিবডে পড়ে রয়েছে দেখলাম, তা থেকে বুঝলাম যে 

আমাদের সামনে যে খেতট1 রয়েছে হাতিট1 সেটা অতিক্রম করে চলে গেছে। 

তেমনি এগিয়ে চলতে চলতে খানিক পবে বন্ত জন্তব পায়ে-চল৷ একটা 

পথের মত আমাদের সামনে পড়ল। সেটা ধরে আমর! জঙ্গলে প্রবেশ 

করলাম। মূলুদ্বে থেমে পডল, আর তার ইঙ্গিতে অনুসরণ করে সেই পরিচিত 

পায়ের ছাপ আবার আমার চোখে পড়ল । 
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এবার ওকে পেয়েছি। চিহ্ন ধরে ধরে মূলুষ্বে চলল আগে আগে, আর 
আমি সন্তর্পণে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে চললাম, পাছে আচমকা তার 

সামনে গিয়ে পডি। কিছুক্ষণ পরে হাতিটার খেয়ে চলার পরিচিত শব 

আমাদের কানে এল। ছোট-ছেট ডালপাল] দিব্যি আরাম করে খেতে 

খেতে সে ঘুবছে ফিগছে, আর অপেক্ষা করছে কখন অন্ধকার হলে আবাগ সে 

সেই খেতে ফিরে যেতে পাববে। হাতির পেটের ভিতরের হজম হওয়ার শবও 

আমার কানে এল, ওর সজেবে গ্রশাবের শব্দও শুনতে পেলাম স্পঞ্ট। 

চিহ্ন ধরে চলতে চণতে জঙ্গলে মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত ফাকা জাবগায 

আমরা এসে পডলাম। জঙ্গলের ওপারে আছে হাতিটা, তার দূরত্ব পঞ্চাশ 

গঞ্জের বেশি হনব না| উৎসাহের আতিশষ্যে মূলুম্বেকে সবিয়ে ার দৌডতে 
দৌডতে সেদিকে অগ্রস্গ ভলাম | 

হঠাৎ মুলুষ্বে পেছন থেকে আমার জামা ধরে টানল। সপ্গে সঙ্গে থেমে 
দডালাম। কিন্তু কিছুই দেখতে বা শুনতে পেল।ম না। একট] কন মাটির 

দিকে করে মূলুদ্বে এব গ্রহণের চেগ্| +বছে। খাতাসেব চেষে মাটির তলা 

দিয়ে শব ভান ৮লে, তাই যণি স|মান্ত কেন শব্দও পেতে পাবে এই আশায 

মূলুষ্ধু এভ।বে উতধর্ণ হখে ছিপ । খুব ঘন ঘন সে তার জিভ বার কখছিল,-_ 

অঙ্গণের মধ্যে বিপদের সগ্কেত এভাবেই জানীনো হ্য়। 

তারপণেই সামনের অরঙ্গণেব ফাক। জায়গাটার উপর একট। প্রকাণ্ড 

খ্বী-গণ্ডার দেখা গেল। কাদ।গ গডাগডি খাওয়ার ফলে তার সার। শরীপ্র 

কদমান্ত, তার ভিজে খড়গাহটে। অন্তন্থবের অন্তিম আভায় ঝলমল করছে। 

সেজ। মে এগিয়ে আপগছে আমাদের দিকে, কিন্তু আমাদের দেখতে পায়নি। 

হাতিটার খা এয়।গ শব্ধ শুনছিল সে, তাপ একট] কান দেদিকে ফেরানো ছিল। 

সে যে ভয় পেয়েছে তা নয়, হাতিটার কাছ থেকে দুরে সরে যাচ্ছে এই পর্যন্ত। 
মূলুদ্বে না থাকলে আমি একেবারে সিধে গণ্ডারটার উপর গিয়ে পডত।ম। 

ত। থেকে বেঁচে গেলাম বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে আবার এক নতুন সমস্যা । যেখানে 
আমর] দাড়িয়ে আছি সেদিকে আসছে গণ্ডারটা, সুতরাং যদি তাকে গুলি কৰি 

তো! সে আওখাজে হাতিট। অতি অবশ্তই পালিয়ে যাবে, অথচ এও আমি চাই 
না যে গণ্ডারট1! আমার খুব কাছে এসে পড়ুক। নাঃ, সত্যিই দেখছি কোন 

বনদেবতা৷ শখতানটাগ রক্ষাব ভার নিয়েছে ! 

ত্রমেই এগিয়ে আসছে গণ্ডারটা, সেইভাবে হাতিটার খাওয়ার শব্ধ শুনতে 
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শনতে। শক্ত হয়ে ধাড়িয়ে রইলাম নিষ্পন্দ। গণগ্ডারটা এত কাছে এসে 

পড়েছে যে খুব সামান্থ নডাচডা করলেও হয়ত সে আক্রমণ করে বসবে । 

ঠিক করলাম, ও যদি আমার পাচ গজের মধ্যে এসে পডে তখন গুলি 
করব, খানিকটা শুকনে!। ঘাস 'দেখে সে-জার়গাটাব নিশানা ঠিক করলাম । 

তেমনি এগিয়ে আনছে গপ্ডারটা। এবার থামল একটু, কান পেতে শোনবার 

চেষ্টী করল যদি সেহাতিটার কোন সাডা পায়। তারপর আবার তেমনি 

এগোতে লাগল । 

স্থলে পডবার সময় একটা ভারি মজার ছেলেমান্ষি খেলা! আমরা 

খেনশতাম। খেলাটা হল, পেছনের বেধে বসে কথেকটা লাইন সামনের বেঞ্চের 

কোন ছ্েশের মাথাব পেছনপিক্টাণ উপব চিস্তাঙবঙ্গ নিক্ষেপ করে তার 

মপোযোগ আকষণ করে তাকে আমাদের দিকে ফেবানে।। এবার আমার 

| ভল, বদি গগারটার উপব চিন্তাতবর্গ নিক্ষেপ কবে তাকে আমার দিক 

থেকে ফ্রোতে পারি। কিন্ধু মনে হল শা আমার চিম্তাতর্গ তার মধ্যে 

ক্ঞিমত্র বেখাপ।'ত করতে পেবেছে। পাচ গজের শিশানা-ককা। জায়গাটা 

বথশ আর মাত্র এক গজ বাকি, হঠা সে মুখ ফিথিষে আমাদের ডান দিকের 

জলে গিয়ে ঢুকল। মুলুদ্বে একট! লঙ্থা স্বপ্তিব নিশ্বাস ত্যাগ করল । 

এখন আর শয়তানটার আর আখাদের মধ্যে কোন বাধ। শেই। ঝেপের 

দিকে এগিয়ে চললাম আমর।| | এ দেখ| যাচ্ছে হাতটা, আমাদের থেকে প্রায় 

ধ্রিশ গজ তফাতে ; মাঝখানে কেবল একট।| ঝোপের ব্যবধান । ঝোপটা ঘুরে 

অগ্রসপ্ হলাম আমি | মাঝামাঝি পযন্ত যেতে হাতিটাব খাগয়ার শব্দ বন্ধ 

হল? আমার সাডা পেয়েছে সে। এহেন অবস্থায় বুধিমানের কাজ হল পিশ্চল 

দাডিয়ে থাকা, কিন্তু তা আর আমার পক্ষে সম্ভব হল না। এ উত্তেজনা আর 

সহ করতে পারলাম না। তাডাতাড়ি ঝোপটা পেরিয়ে গিয়ে দেখি, হাতিটা 

দাড়িয়ে আছে,তার কান খাড়া, শুভ উদ্যত 3 চেষ্টা কগছে যদি কোন রকমে 

আমার সাডা পেতে পারে । গুলি করবার পক্ষে অত্যন্ত লে/ভনীয় সেই ভঙ্গি । 

আমি রাইফেলট1 তুলে নিতেই সে পাশাবার মতলব করল। মুহূর্তের মধ্যে 
তারছু-কান পেছিয়ে গিয়ে শরীরের সঙ্গে লেপ্টে গেল, এবং ফলে তার হৃংপিণ্ডে 

গুলি করার শ্রবিধে হল, কারণ হাতির স্বংপিণ্ডের অবস্থিতি হল তাপ কানের 

প্রান্ত যেখানে তার শরীর স্পর্শ করে তার চার ইঞ্চি নিচে। সঙ্গে সঙ্গে আমি 
রাইফেলের দুটো! নলই খালি করে দিলাম । 

হাপ্টার ্ 



গুলি করতেই হাতিটা এমনভাবে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল, যেন গুলি 
তার গায়ে লাগেই নি। সেইভাবে দীড়িয়ে আমি অপেক্ষা করে রইলাম, 
কারণ আমি জানি এবার কী হবে। পঞ্চাশ গ্জ যেতে-না- যেতেই হাতিটা হাটু 
ভেঙে পড়ে গেল। বন্দুকে গি ভরে আম সন্তর্পণে তার দিকে এগিয়ে 

গেলাম, কিন্ত আর গুলি করার কার হল না। মার] গেছে শয়তানটা। 

হাতিটার দ।তছুটো কিকু'দেখা গেল কিছুই নয় বলতে গেলে । আধ মণের 
মত ওজন হবে এক এরি | তবে, তার অদ্ভুত পা-টা আমি রেখে দিয়েছিল।ম, 

গ্রামবাসিরা যাতে বিশ্বাস করে যে সত্যিই তাদের শয়তানের মৃত্যু হয়েছে । 

॥ ১৪ বন্দুক_ মানুষ আতঙ্ক 

আমার ধারণা, হাতি ধা মোষ বা গণ্ডার শিকারের সময় 9৫০ নম্বরের চেয়ে 

হালকা বন্দুক ব্যবহার করা উচিত নয়। হালকা রাইফেল ধিয়ে তেডে আদা 

জন্তকে গ্রতিহত কর1 যায় না। দক্ষিণ টাঙ্গানাইকায় শিকারের সময় একবার 
আমার এক হল্য।গুদেশীথ শিকাপীর সঙ্গে দেখা হয়, তার নাম লেডিবুর | তাব 

খুব ইচ্ছে একটা আফ্রিকার হাতি শিকার করেন। ভদ্রলোক এসেছেন জাভা 

থেকে, এবং ভাবতে থাকতে তিনি অনেক হাতি মেরেছিলেন। প্রচুর গর্বের 

সঙ্গে ভদ্রলোক তার বন্দুকটা দেখালেন--৪০৫নং বন্দুক, এতে করে তিনি 

সিংহলে প্রচুর স।ফল্য লাভ করেছেন । 

আমি সরাসরি ভদ্রলোককে বললাম যে এ বন্দুক আফ্রিকার বড জস্ত 

শিকারের যোগ্য নয়, এ বন্দুক নেহাত হালকা । সমস্ত আফ্রিকার জন্তরই, 

এমনকি আপ্টেলোপের পর্যন্ত, জীবনীশক্তি অত্যন্ত বেশি। এমন অনেক মার 

তারা সহা করে থাকে, এশিয়া, ইউরোপ বা! আমেরিকার জন্ত হলে যাতে 
সহজেই মার! যরত। কিন্তু কোন শিকারীকে শিকারের বিষয়ে কিছু বলে তার 

মত পালটানো একরকম অসম্ভব বললেই চলে। ভন্ত্রভাবেই সে উপদেশ 

শুনবে বটে, কিন্তু তবুও সে তার পুরোনে। অভ্যাস অনুযায়ীই কাজ করে 
চলবে। তার স্থির ধারণ, ভারতে যখন সে তার ৪*৫নং বন্দুকে হাতিটা 

শিকার করেছে, তখন আফ্রিকার হাতিও সে এঁ বন্দুকেই শিকার করতে 

পারবে | 

২২৮ হাশ্টার 



এর ঝুঁয়েক সপ্তাহ পরে একদিন কিলোসা জেলার ৎসেংসে মাছি গবেষণা 
বিভাগেব। মিঃ মিলার আমার তীবুব কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে 

শুনলাম যে প্রথম যে হাতি তিনি শিকাব কবতে গিয়েছিলেন, তার হাতেই 

লেভিবুরেব মৃত্যু হয়েছে । একপাল হাতি দেখে তিনি ভাল করে গুলি 
কববার জন্যে একট। উচু গাছে গিয়ে ওঠেন 1" আ্িকটা ভাতি গুলি খেয়ে পড়ে 
যেতেই তিনি মহা আনন্দে তাডাতাডি এগিয়ে যান তার দিকে । হাতিটা 

মবে নি, কেবল বেহু'স হযে গিয়েছিল , কাছে আস তই সে তাঁকে আক্রমণ 

কবে। এর পব শুধু এইটুকুই মিঃ মিলাব বলতে পারেন যে লেডিবুরের 

দেহাবশেষের যে অবস্থা তিনি দেখেছিলেন তাতে তাব মনে তখনা যে মরতে 

তাব কোন কষ্ট হয়েছে । 

হাতির মানষ মাবাব অনেক বকম উপায় আছে। কখনো পায়ে দলে 

মাবে, কখনে। বা শুঁডে কবে তুলে একটা! ঈাঁতেব উপব গিথে মাবে। কখনো 

বা শুঁদেব এক আঘাতে তাব মাথার খিলু উদ্উযে দেয়। কোন হাতি একবার 

যে উপায়ে কোন মান্ষষকে মেরেছে, অন্য মানষকেও সে সাধারণত সেই একই 

উপায়ে মেবে থাকে। 

জঙ্গলে ঘুবতে ঘুবতে সমস্ত বকম বিপদ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা 
সম্ভব নয় সত্যি, তাহলেও আমি বলব যে, উপযুক্ত অন্দর ব্যবহার করলে 

লেডিবুরের মত একজন অভিজ্ঞ শিকারী হযত আজ পর্ধন্ত বেচে থাকতে 

পারতেন। প্রায়ই শিকাবীদের বিববণীতি পড়ি যে শক্তিশালী একাগ্রেস 
বাইফেলেব ছু-নলেব গুলি খেষেও তেডে আসা হাতি ক্ষান্ত হয় নি। এর উরে 

আমি বলব যে হয় শিকারীব অস্ত্র অত্যন্ত হালকা, নয় তো গুলী ঠিক জায়গায় 

লাগে নি। 

হাতি এতই বৃহদাকার যে তাগ শরাঁবে কয়েকটা] মাহ জারগা আছে যেখানে 

খুব ভারি বন্দুকেব গুলিতে সঙ্গে সর্গে মৃত্যু ঘট। সম্ভব। পুরোনো দিনের 

শিকাবীবা! হাতিব কানের গর্তে কিংক তার ঠিক উপবে গুল করতেন। 

একপাল হাতি যখন নিঃশঙ্কভাবে খেয়ে চলেছে তখন এই কানের লক্ষ্যই 

সবচেয়ে স্থবিধে, সন্দেহ নেই । এবং এর পরেই হল হৃংপিগ। হ্ৃংপিণ্ডে গুলি 

লাগলে কানে গুলি লাগাব মত সঙ্গে সঙ্গে পডে না গেলেও সাধাবণত একশো 

গজেব মধ্যেই পড়ে যার হাতিটা। 

আমার প্রিয় জায়গা হল হাতির মাথার সামনের দিকের খুলি । সেখানে 

হাণ্টার ২২৯ 



গুলি খেলে হাতি ঠাটু গেডে পড়ে যায়। এই লক্ষ্য হয়ত এই কারণ আমার 

প্রিয় যে এভাবে আমি যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে অনেক হাতি মেরেছি | হাতি 

যখন প্রায় দশ গজেব মধ্যে এলে পড়ে, এ আঘাত তখন অত্যন্ত কার্ধকরী, 
কারণ মাথ।র খুলি ভেঙে গুলিট। মগজে প্রবেশ করে সঙ্গে সঙ্গে ত্য ঘটিয়ে 

থাকে। কিন্ক হাতি যখন দশ গজেরও কম তফাতে, মান্তষ আর হাতির 

উচ্চতাব বিরাট পার্থক্যের ফলে তখন মাথার খুলিতে গুলি কর! বিন, এমনকি 

অনেক সমযে অ+ন্তব হযে ওঠে । বাধ্য হযেই তখন শিকাধীকে উপন দিকে 

গুলি করতে হয়। এবং গণি কাত হয়ে মাথায় ঢোকাব ফলে অনেক সময় 

মগজে প্রবেশ করে না। এহেন ক্ষেত্রে আর দ্বিতীয়বার গুলি করার সুযোগ 

পারতপক্ষে দে না, কাবণ ইয় সে বিছ্যুংগভিতে মুখ ফিরিষে দৌনডে পালাষ, 
কিংবা তার উণ্টোটাও করে বসে, যখন ধেমন তার মেজাজ । 

একবার আমি একপাণ হাতি শিকাবের ভার নিয়েছিলাম । তখন অনাবৃষটি, 

হ|তির| গ্র।মনাধিদের একট| জল|শয়েব কাছে এগোতে দিচ্ছিল না। ছুটে। 

হ।তির পিছু নিয়ে সন্তর্পণে অগ্রসর ভচ্ছি, এমন সময় হগাৎ কোথা থেকে আর 

একট হাতি এসে হাজির-_-আমার থেকে মাত্র পাচ গজ তফাতে । যেন মাটি 

ফুঁড়ে উঠল হাতিটা। কটমট কবে হাতিট]। তাকিয়ে রইল আমার দিকে । 
এত কাছে থেকে মাথ|র খুলিতে গুলি কর! সম্ভব নয়) অথচ কানে বা হৃংপিণ্ডে 

গুলি করারও অবস্থা আর নেই। একমাত্র একটা উপায় তখন ছিল, তাই 

করালাম। ওর দু-চোখেব মাঝামাঝি জাযগাটার ফুট-খানেক নিচে লক্ষ্য করে 

গুলি করলাম, গুলিট1 শুড ভেদ করে ওর মগজে গিয়ে ঢুকল | সঙ্গে সঙ্গে 

হাতিট1 মার] পড়ল, আর এক পাও অগ্রসর হতে পারল না। এ আঘাতও 

অত্যন্ত মার।ত্ক সন্দেহ নেই, কিন্ত পারতপক্ষে আমি এ চেষ্টা থেকে বিরত 

থাকতে পারলেই খুশি হব। 

আর একবারের কথা মনে গছে যখন আমি শুডে গুলি করে তেমন 

অমোঘ ফল পাই নি; নিতান্ত ভাখ্যক্রমেই আমি এ শিকার থেকে ফিরে 

আসতে পেরেছিলাম। কয়েকট! পুরুষ হাতি আলুর খেত নষ্ট করছিল, মূলুঙ্বে 

আর আমি তাদের চিহ্ন অনুসরণ করে চলেছিলাম। জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে 

চলেছি, হঠাৎ সামনে থেকে একট] চাবুকের ঘায়ের মত শব্ধ শে।না গেল। এ 

হল হাতির ডাল ভেঙে খাওয়ার শব্ধ। অগ্রসর হলাম সেই শব লক্ষ্য করে। 

কয়েক পা মাত্র এগিয়েছি, এমন সময় মূলুদ্বে আমায় থামিয়ে ঠোট ফাক করে 
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ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল। তার ইঙ্গিত অনুসরণ করে দেখলাম, মাত্র বারো ফুট 

দূরে একটা! হাতি মণ্ডার মত পড়ে রয়েছে । 

গভীব ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল হাতিটা। অনেকে বলে হাতি কখনো শুয়ে 

ঘুমোষ না, এ কিন্তু ঠিক নম । অনেকবার আমি হাঠিব পাপের দেখা পেরেছি, 
তাবা পাশ ফিবে শুবে দিব্যি নাক ভ।কিষে ঘুমোচ্ছে। তবে, এও জানি যে 

ঘুমন্ত হাতি চমকে গেলে মুত তৎপবতাব সঙ্গে পাধিষে উঠে পড়ে। আম 

থেখ।ণে ছিলাম পেখান থেকে কেবল তাৰ পেছণ দিকটা দেখা যার, স্থুতবা" 

'ভাঁপ কবে গুলি কবতে হলে সেই ঘন জঙ্গল ভেঙে অনেবট। ঘুবে যেতে হবে। 

চশলাম খীবে ধবে। সামনেই «কট! ঘন ঝাপ মও পঃশাঝ ভব এগোতে 

লাগপাম। 

কিহই শুনতে বা দেখতে পেলাম না। তাবপতেই হ১।২ যেন সমস্ত 

জদ্দলেব দেখালট1 আমাব টপর ভেঙে পচছে মনে হয। শে অঙ্গে মুখ তুলে 

তাকাতেই একট। গাছেব ডাল আমাধ ডান চোখ এাশ লাগল। গায় অন্ধ 

হযে গেছি, অনন্থ যন্ণ।,_সেই অবস্থাথ দেখলাম একটা সরু, বাদামি বঙের 

বপ্ত ডালপাল।র ভিতর দিয়ে ক্লিবিল কবতে কবন্ে প্রকাণ্ড একটা সাপের 

মত এগিয়ে আসছে। শুদের মুখটা! আমাব থেকে আর এক ফুট তফাতেও 

নেই। অর্থাৎ লাফিয়ে ধানিযে উঠেই এত দ্রুত আব এমন নিঃশবে সে 

আমায তানডা করে এসেছিন যে আম আভাঃমাত্র পাবার আগেই কখন 

সে একেবারে আমার উপব এসে পড়েছে । 

ধন্দুক তোলার সময়টুকু পযন্ত আব তখন নেই। বন্টুকেব মুখটা মেই 

শু'ডেব দিকে ফিবিয়েই ঘেডা টিপে দিলাম | ৫০* নং গুতিন ধাক্কায় আমার 

বুডে! আঙুলের হাঁড প্রা সরে যাবার জ্রোগাড। তবে, গুলিব আওযাজে 

গাঁতিটা মুখ ঘোবালো, মহা শবে বনজঙ্গল ভেঙে দৌদ লাগালো সে। 
আমাব গুপি ব্যর্থ হয নি। হািব শু'ডেব রক্ত ফিন্কি দিয়ে এসে আমার 

বন্দুক আব জামা ভিজিবে দ্রিরেহে। গুল কখতে আর সামান্ দেবি হলেই 

নিঘথাত সে আমাৰ ধবে ফেলত । 

কিছুক্ষণ আর কিছুই করতে পাবলাম না। চোখে অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছিল, 

বসে পডে সেই চোখেব সেবাষ ব্যস্ত হলাম | যন্ত্রণা] খা।নকট] কমে এলে তখন 

ঠিক কবলাম হাতিট।ব পিছু নেবঃ কারণ এগাবে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে 

ফিবে আসাব পয় শিকারীর উচিত দে গুণীকে মেরে ফেলা, নতুব! হয়ত 
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শিকারীর নার্ড একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে, আর তার শিকারে বেরোতে সাহস 

হবে না। 

রক্তের দাগ লক্ষ্য করতে করতে আমি আর মূলুষ্বে অগ্রসর হলাম। কিন্তু 

কিছুক্ষণ পরেই আর তা দেখা গেল না। বুঝলাম অতি সামান্ধ আঘাতই 
সে পেয়েছে । জঙ্গলের সবচেয়ে নিবিড অঞ্চল লক্ষ্য করে সমস্ত বাধা অতিক্রম 

করে চলেছে হাতিটা1, যে গতিতে সে চলেছে সেভাবে চলা আমাদের পক্ষে 

অসম্ভব । সন্ধা! হতে বাধ্য হয়েই আমাদের ভাল ছেডে দিয়ে গ্রামে ফিরতে 

হল। পরদিন আবার গিয়ে তাকে গুলি করি। 

কোন-কোন সার্থকনাম! শিকারী সম্বন্ধে বলতে শুনেছি, ভয় কাকে বলে সে 
নাকি জানে না। এ কথা কিন্তু আমার সম্বন্ধে একেবারেই খাটে না, এবং 

আমার যথেষ্ট যন্দেহ আছে, কোন মানষের সন্বন্ধেই খাটে কিনা। কোন 

পেশাদার শিক।রীর পক্ষে হিংশ্র পশু শিকার অনুসরণ করা ব্যাপারটাই অত্যন্ত 

জটিল। গোটা বারে! জিনিস তাকে সব সময়েই খেয়াল করতে হবে, যথা, 

বাতাসের গতি, জঙ্গলের স্বরূপ, যে জন্তর পিছু নেওয়! হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য, ভাত 

তার নিজের ক্ষমতার পরিসীমা । সব সময়ে তার খেয়াল রাখা দরকার ষে 

কোনরকম শব্ধ না করে চলতে হবে, অর্থাৎ দেখে দেখে পা ফেলতে হবে, আবার 

সেইসঙ্গে জঙ্গলের দিকেও তীক্ষ দৃষ্টি রাখতে হবে, নতুবা অতক্িতে আরীস্ত 

হবার সম্তাবনা। সব সময়ে তাকে সেফটি ক্যাচ খুলে রাইফেল উদ্যত রাষ্ট্রতে 

হবে এবং সব সমরে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এমন অবস্থার উদ্ভব কখনে। ন! হয় 

যখন বন্দুক পর্যন্ক তোলবার স্থযৌগ মিলল নাঁ। সত্যিকারের যে শিকারী, 

এই বুদ্ধির খেলা তার অত্যন্ত প্রিয়, তার জীবনের স্পন্দনই বলতে গেলে। 
কাজে যখন তার মন ডুবে যায়, ভয়ের কোন জায়গা আর তখন সেখানে থাকে 

না। শিকারে বেরোবার আগে যেসব হাজার রকমের খু'টিন।টির ভাবনায় আর 

আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটেছিল, তা এখন কাজে লাগাতে হবে, এবং 

বিভিন্ন ধরনের শিকারেও প্রতিবারই অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের উপায় 

উত্তাবন করতে হবে। এইসব নতুন নতুন উদ্তাবনার কার্ধকরিতা পরীক্ষার 
উৎসাহে ভয়ের চিন্তা আর তার মনে স্থান পায় না। 

হিং প্রাণীর আক্রমণে পডে কখনো! ভয় পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। 

ব্যাপারট। এতই দ্রুত ঘটে যায় আর এতই সাজ্যাতিক হয়ে ওঠে যে ভয় করার 
মত সময়ই আর তখন থাকে না। আমার মতে শিকারের সবচেষে ভয়ের 
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ব্যাপাব তখনই, মখন কোন হিংস্র প্রাণী আহত হয়ে জঙ্গলের আদ্ধালে লুকিয়ে 
পড়েছে। তখনই সেই প্রাণীর পিছু নেওয়া দরকার । চিহ্ন ধরে অগ্রসর 

হওয়া কঠিন নয়, অনেক সমর বক্তের দাগ ধরেও অগ্রসর হওয়! যায়। অগ্রসর 

হতে হতে হয়ত একটা ছূর্ভেঙ্ জঙ্গলের সম্মুখীন হতে হল। শিকাবী জানেযে 

এই জঙ্গলেব মধ্যেই কোথা ৭ সেই আহত জন্ত তার অপেক্ষায় ওত পেতে 

ববেছে। অত্যন্ত অস্থকিধে সেখানে, কখনো হযতো গুটি মেরেই অগ্রসর 

ভতে হবে। এমনও হতে পাবে যে রাইফেল তৃলে নেবার আগেই সে অতকিতে 
আক্রমণ কবে বসল। শিকারী তখন ইতস্তত কবে এক মুসৃত, তার মনে 
হবে, এব চেঘে বর জগ্তব পিহু না শিখে খিবে গেলেই ভাপ হত । এইটিই 

হল চখম মুহঙ। জোব কবেই তখন শিকাবাকে এগিয়ে যেতে হবে । একবার 

জঙ্গলের ডিতবে প্রবেশ করলেই আব তখন এ দ্বিধা থাকে না। শিকারী প্রস্তুত 

কবে নেয় নিজেকে, নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত হয়ে ওঠে! 
মনে পডে একবার দক্ষিণ কেনিয়ায় ছুটো৷ ভাতিব অত্যাচাব দমন কবতে 

যেস্দ হযেছিল। ভাতিছুটো! খেত খামাব ধ্বংস কবছিল। একটা হাতি 

বৃদ্ধ, অপবটা অল্পবধস্ক। প্রায়ই দেখা যায়, এক অভিজ্ঞ বয়স্ক পুরুষ-হাতির সঙ্গে 

এক অগ্লবযক্ক পুরুষ হাতিব বন্ধুত্ব হযেছে । দল ছেডে এর! পৃথকভাবে ঘোরে 

ফেরে অল্পবয়স্ক হাতিব শক্তি আর সাহসের সঙ্গে ব্যস্ক হাতির অভিজ্ঞতার 

মিশ্রণ ঘটে । 

আগেকাব দ্িনেব বাসিন্দারা হাতিব এই অভ্যাসের কথা জাগ্লুত। এক- 

সঙ্গে ছুটে হাতিব পায়েব ছাপ দেখলেই তার। একট! লাঠি দিয়ে মাটিতে 

দ[গ কাটতে কাটতে দৌডে গ্রামে ফিবে যেত, তাবপৰ ছুটত কোন শ্বেতাঙ্গ 

শিকাত্ীকে খববটা দিতে । খিকারীও তাডাতডি সেই দাগ অনুনরণ করে 

অগ্রস্র হত,_ এই আশায় যে, বড হাতিটা, যার বয়স হবে প্রায় একশো 

খছবেব কাছীক।ছি, শিশ্চগ একজোডা অপূর্ব দাতের মালিক । 

মূলুদ্বেন্যে সঙ্গে কবে আমি গেলাম হাতিছটো যেখানে চাষেব ক্ষতি করছিল 

সেই গ্রামে । গ্রীমবাসির্দের সঙ্গে কথা কয়ে আর আমার সন্দেহ রইল না যে 

হাতিছুটো অত্যন্ত চতুর। খেতে প্রবেশ কবাব আগে তার! বাতাসের গতি 

পরীক্ষা কবে, যেদিকে বাতাস বয়ে যাচ্ছে সেদিক দিয়ে অগ্রসর হয়। ভোর 

হবার খানিকটা আগেই তাবা চলে যায় খেত থেকে, আব দিনের বেলাটা 

কাটায় খুব ঘনসন্গিবদ্ধ কোন ঝোপের আডালে লুকিয়ে । চিহ্ন ধরে অগ্রসর 
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হতে হতে বুধাল।ম যে দিনের বেলার আশ্রয়ে যাবার সময়ও এরা আগে বাতাস 

পরীক্ষ! কবে দেখে, যেদিকে বাতাস বয়ে যায় সেদিক দিয়ে ঘুরে অতি সম্তর্পণে 
অগ্রসর হয়। এত সাবধানতার উদ্দেশ্ত হল, অতক্রিত আক্রমণ এডিয়ে চলা । 

এক বিস্তীর্ণ জলাভূমি মধ্যে ওদেব আশ্রয়স্থল, প্রচুব কাটাঝোপ আর ঘন 
জঙগলের মধ্যে এবং ওখান থেকে খেতে যাবার সমদও রোজ ঠিক একই পথে 

যায় না। এইপব সাবধানতা নিশ্চয বুদ্ধ ভাতিটির মাথা! থেকে আসে । অল্পবযস্ক 

ভাঁতিটি তাব অগ্চগত ভৃত্য ছাডা কিছু নয। 

ছু-জন মানুষ সেচ্ছায় আমাদেন পথপ্রদর্শক হয়ে চলল, তাদের পেশা মধু 

সংগ্রহ কর|| বনে প্রতিটি আনাচ কাণাচ তাদের নধদর্পণে, সর্ব রই তাদের 

স্বচ্ছন্দ গতি। কিন্ত আমাব মুস্কিল হল এই যে মামি আনাড়ি গ্রামপাসিদের 

সঙ্গে শিকারে য1ওয1 পছন্দ কবি না। একট। ধানণ| বলবৎ অ।ছে যে প্রত্যেক 

গ্রামধাপীই ধনে চলাফের।র ব্যাপাবে অত্যন্ত নিপুণ? এব থেকে ভুল ধারণা 

আর কিছু হতে পাবে না। তাই সম্ভব হলে কেবলমাত্র আমাব বন্দুক-বাহকের 
সঙ্গে শিকারে যাঁওযাই আমার পহ্ন্দ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমায় বাধ্য হয়েই এই 

দুই মধু-সংগ্রাহককে সঙ্গে নিতে হল । 
কিছুক্ষণের মধ্যেই পায়ে-চল] গাছপালার মধ্যে হাতির পায়ের চিহ্ন দেখা 

গেল। নতুন পায়ের ছাপের মধ্যে একট! উত্তেজনা! আছেই ; শিকারী যতই 
পুবেনো হোক না ফেন। এই বড-বড পাষের ছাপ দেখলেই চোয়ালেব 

মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে ওঠে, পা বেয়ে শিহরণ উঠতে থাকে | ক্রমেই কাজে 

নামার সময় ঘনিয়ে আসে, উত্তেঙ্গনার আতিশয্যে চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়| 

ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কাটা-কোপ অতিক্রম কবে তবে আমাদের জলা অঞ্চলে 

পৌছনে! সম্ভব ভল। শিকারের উত্তেজনায় তখন আর এই কাটার কথ! মনে 

হল ন] বটে,কিন্তু এর বিষাক্রয়৷ শুরু হয় অনেক পরে। তখনকার মত 

জব্র-জ্বর ভাব হয, শব'র দুবণ হয়ে পডে। জলার কাছাকাছি আবার অসংখ্য 

মাছি, নিঃশব্দে তান। মান্ধেন্ উপর এসে বসে, তাবপরই তাদের রক্তচোষ। 

লম্বা লম্ব। শুভ ফুটিণে দেয়। মাহির নিরবচ্ছিন্ন উ২পাত আর কাট।র জর-জর 

ভবে অনেক সময় শিকারী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে; হিসেব না করেই অগ্রদর 

হয়ে খকে এবং অনেক সময় ৪২ পেতে থাকা জন্তুর আওতার মধ্যে পড়ে যায়। 

এক্ষেত্রে আমায় অনেকবার অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রাখতে হয়েছিল । 

এমন সময় সমনে থেকে একটা গাছের ভাল ভাঙার শবে অমর] গেলাম 
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সেদিকে । তাডাতাডি রাইফেল গুলো পরীক্ষা করে নেওয়া হল। মুলুঙ্ের আর 

আমার হাতে ৫৭৫ ছু-নগ্বরের রাইফেল । এতে করে আর গুলি ওলট-পাশট 

হবার সম্ভাবনা রইল ন]। বাকি সকলে আমাদের পেছনে রয়ে গেল। একজনের 

হাতে আমার হ্যাটটা দিয়ে দিলাম, কারণ আমি দেখল।ম যে গাছের ভালে 

পাতায় ঘসা লেগে একটু শব্দ হচ্ছে। মুসুন্বে পরীক্ষা করে দেখল, বাতাস 

এলোমেলো । ঠিক করলাম খানিকটা ঘুরে খকাৰীকাভাবে অগ্রসর হব। 
হঠাৎ হাতিটার খাওধার শব্দ বন্ধ হযেগেল। সমস্ত বন একেবারে স্তব্ধ । 

জঙ্গলেব তিতর দিষে চললাম মূলুষ্বের পিছু পিছু । খানিকট1 যাবার পরু 

'মামাদেব '।ন দিকে একউ| প্রকাণ্ড বাদামি পঙেন আকৃতি চোখে গডল। 

মূলুদ্বেৰ পিছু পিছু গেলাম, যেখান থেকে তাপ কানে গুলি করা! যেতে পারে | 

কানের কয়েক ইঞ্চি সামনের দিকে লক্ষ্য কবে গুলি কবলাম। সঙ্গে সঙ্গে 

হ|তিটা কাঠের মত পড়ে গেল। এটাই হল বুড়ো ভাতিটা। ওর দাত 

আমি দেখতে পাইনি, আর তক্ষুনি যে গিযে দেখব তাও সম্ভব নয়; 'এখন 

আমায় প্রতীক্ষ! করতে হবে কথন ছোট হাতিট।ও নডাচডা করে তার, 

উপস্থিতি প্রকাশ করে দেয়। 

মূলুঙ্দে আমার পাশে নিস্পন্দ ঈাড়িয়ে। কয়েক মিনিট কোথাও কোন 

শব্ধই নেউ। তারপর কানে এল ছোট ভাতিটার এগিয়ে আমার আওয়াজ । 

গুলির শব্দ সে শ্বনেছিল, কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারেনি । সে আসছে তার 

সঙ্গীর খোজ করতে । 

অনেক চেষ্টা করেও এগিয়ে আসা হাতিটার শরীরের এমন কোন জায়গা 

দেখতে পেলাম না যেখানে গুলি করলেই ও মরতে পারে; তাই অপেক্ষা করে 

ব্ইলাম কখন সে আরও কাছে আসে । এমন সময় আমার পিছু-পিছু এগিয়ে- 

আসা সেই দু-জন মধু ব্যবসায়ী হঠাৎ হ|তিটাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে 

চিংকার কবে উঠল | স্ধে সঙ্গে ছোট হাতিটা মুখ ফিবিরে দৌডে পাল।লো। 

যে মুহূর্তে হাতিটা মুখ ফিবযেছিল তৎক্ষণাৎ ওর কানে গুপি করব বলে 

র।ইফেলট1 তুলে নিযোছিলাম, এবং এরই মধ্যে কোন রকমে গুলি ছুড়ে 

দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু ঘোভাটা টিপতেই সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল ' 

মে গুপিটা একটু বেশি উচুতে হয়ে গেছে। গুলিটা লেগেছিল পলায়মান 
হাতিটার মাথার উপরের দিকে | 

বলেছি বটে যে কোন ভাল শিকারী কখনো! আহত জন্তকে না মেরে ফেরে 
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না যদি তাকে মারবার সামান্যতম সুযোগও তার থাকে, কিন্তু ব্যাপারটা বলা 
যত সহজ কাজে পরিণত করা মোটেই তেমন সহজ নয়। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে 

' শীঁডি মেরে যেতে যেতে যে চরম হতাশা! শিকাঁরীর উপর চেপে বসে তার সঙ্গে 

তুলন1 করা চলে কেবলমাত্র বুকচাপা দুঃস্বপ্নের সেই বিভীষিকার, যখন মনে হয় 

কোন ভয়ঙ্করের সামনে থেকে এক্ষনি পাপিয়ে যাওয়া দরকার অথচ কিছুতেই 

ত। সম্ভব হচ্ছে না। জামাকাপড কাটায় আটকে যাচ্ছে, প্রতিটি কাটা আলাদা 

আলাদ! করে ছড়িয়ে তবে আবার অগ্রসর হওয়া সম্ভব । পায়ে লতা 

জডিয়ে যাচ্ছে, সেই অবস্থায় তাডাভাডি করতে গেলেই মুখ খুবডে পড়ে 
যাবার সম্ভাবনা । চটচটে কাদায় পা বসে যাচ্ছে, একট] পা তুলতে না 

তুলতেই দেখা গেল অপর পা-টা আরো বেশি আটকে গেছে। মাছির পাল 

জ্যোতির্গুলের মত মাথার চারিদিকে ঘুবতে থাকে;__মুখে হুল ফোটায়, খাকির 

পোশাক ভেদ করে পর্যন্ত তার হুল চামডা স্পর্শ করে। এক ঘণ্টা আগেও 

যে কাটা গ।য়ে ফুটছিল তার যত্ত্রণা এতক্ষণে অন্রভৃত হতে শুরু করেছে, তার 

বিষে গা-বমি-বমি করেঃ মাথা ঘুরতে থাকে । 

এ সমস্তব উপরে আছে আতঙ্ক'_আসন্ন মৃত্যুর পূর্বাভাস । জঙ্গলের 

মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে আহত হাতিটা। নিম্পন্দ ঈাডিয়ে আছে সে, 

শু'ড তুলে বাতাস পরীক্ষা করছে, -উৎকর্ণ হয়ে আছে, খুব সামান্য কোন শব্দও 

যদি কোনরকমে পেতে পারে । বাতাস এডিয়ে যে ঘুর পথে তার দিকে 
এগোবে। তারও উপায় নেই, কারণ তারই চিহ্ক ধরে শিকারীকে অগ্রসর হতে 

হচ্ছে। নিশ্চল দাড়িয়ে থাকা জন্বব একটা মগ্ত সৃবিধে এই যে শিকারীকেই 
আসতে হবে তার কাছে এগিয়ে । 

নিশ্চল দীভিয়ে সে প্রতীক্ষা করে, আর নিজেকে তরি করে রাখে । 

নিজে সে কোন শব্ধ করে না, অথচ এগিয়ে আসা শিকারীর শব সহজেই তার 

কানে আসে। শিকানীর সঠিক অবস্থিতিও সে জানে, অথচ শিকারী জানে না 
কোথায় সে।. তার পিছু নিয়ে যদি শিকারীর পাচ মাইল পথ অতিক্রম করতে 

হয়, তাহলে প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গেই প্রচুর উত্কঠা সহ করতে হবে, কারণ 
জানে না সে অতফিত আক্রমণটা কখন কোন্ দিক থেকে তার উপর এসে 
পডবে। সে তার স্থবিধে বুঝে আক্রমণ করবে ; এইটুকুই শুধু শিকারীর জানা 
আছে যে আক্রমণট। আসবে এমনই সময়ে. যখন শিকারীর সে সম্বন্ধে কোনই 

আভাস মিলবে ন|। 
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এহেন সময় সমস্ত জঙ্গলে মৃত্যুর গ্বূত। নেমে আসে। সাধারণত এ সময়ে 

প্রচুর পাখির দেখা মেলে, গাছে গাছে বানর দোল খায়, ছোট ছোট জন্ক ঝোপ- 

ঝাডের ভিতর ঘোরে ফেরে। কিন্তু যতই আহত প্রাণীর নিকটবর্তী হওয়1 যায়, 

সমস্ত শব্ষই কমে আসে ত্রমশ। সমস্ত বন যেন তার আক্রমণের প্রতীক্ষান় 

থাকে । তভ্রমে আর নিজের নিশ্বাসপাতের শব্দ আর পায়ের নিচে কাদার শব্ধ 

ছাডা আর কিছুই শোন! যায় না। কেবলমাত্র নিজের দেহের ঘামের গন্ধ, 

ও বন্দুক-বাহকের দেহের তীব্র গন্ধ মাত্র তখন পাও! যায়, ব্যস, এ ছাডা আর 

কিছু নয়। 

ক্রমে আমাদের এমন ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করতে হল যে উবুড হয়ে পেটের 

উপব ভর করে তবে এগোনো সম্ভব হল। এ এক মহা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি । 

সামনেব দিকে এক গজ দৃব পর্যন্ত দৃষ্টি চলে না, এবং আঞ্ান্ত হলে বন্দুক পধন্ত 
তুলে নেবাব মত জায়গাণও এখানে অভাব । সামনে শুলুদ্বেব পায়ের তলাটা 

কেবল ধেখতে পাচ্ছি, তার পিহ্-পিছু বুকে হেটে এগিয়ে চলেছি আর প্রতি 

মুহর্তে প্রার্থনা কখছি, মুলুষ্বে যেন ফাকা জায়গার পৌছুএ যেখানে সিধে হয়ে 

দাভাণে। সম্ভব হবে। এভাবে এগোতে এগোতে পেটের ভি৩রটা কেমন ষেন 

করছে। কল্পনায় দেখছি জঙ্গলেব মধ্যে কোথাও দাড়িয়ে থেকে সে আমাদের 

এগিয়ে আসার শব্দ শুনছে, গ্র তীক্*ণ কবছে কখন অবলীল। ক্রমে এই ছুর্ভে্চ বন 

ভেঙে আমার উপর এসে পডবে। শেষ পযন্ত মনে হল, সেও বরং ভাল, ও 

তেডেই আন্বক,-এ উৎকঠা আব সঙ্থ কব! যায পা 
শেষ পর্যস্ত দেখল।ম মূলুষ্েৰ কোনবকমে হামাগুডি দেবার অবস্থা হয়েছে। 

খানিকট। গিয়ে থেমে পড়ল সে। গুঁড়ি মেরে আমি তার কাছে গেলাম। 

কোন কথা সে কইছে না, তাব দৃষ্টি সামনের ধিকে নিবদ্ধ। এ তো হাতিট! 
আমাদের লক্ষ্য করছে । ও বুঝতে পারেনি যে আমণ] ওকে দেখতে পেয়েছি, 

তাই ও অপেক্ষা করে আছে যতক্ষণ না৷ আমর] ওর আরও কাছে গিয়ে পৌছই। 

অত্যন্ত নিবিড একটা জঙ্গলের মধ্যে ঈডিয়ে আছে হাতিটা। গুলি 

করবার উপযুক্ত ভাল জায়গা দেখা গেল না । ভেবে পেলাম না কী যে করি। 

তেডে আসার প্রলোভন দেখালেই যে ও তেডে আসবে এমন কোন কথা নেই, 

বরং হয়ত পিছু হঠে আর-একটু ভাল জায়গায় গিয়ে দাড়াবে । ছ্্জনে 
দাড়িয়ে পরস্পরকে লক্ষ্য করছি, ছু-জনেই গ্রত'ক্ষা করছি কখন অপর পক্ষ 

প্রথম নড়াচড়া করে। 

হাপ্টার ২৩৭ 



এ সমস্যার সমাধান ঘটালো একটা মাছি। আমার গালে বলে এমন 

জোরে কামডালো যে সে যন্ত্রণা আমি সহ করতে পারলাম না, মাছিটাকে 

ফেলে দেখাব জন্তে মাথা ঝাডা দিলাম | ফলে সঙ্গে সঙ্গে হাতিটা আমায় তেডে 

এল। শিল্পীর! হাতির আক্রমণের যে ছবি আকেন তাতে তার ছু-কান 

প্রসাবিত থাকে, শ্ড সামনের দিকে এগোনো থাকে । একিন্ত ঠিক নয়। 
আক্রমণের সময় হাতি তাখ কান পেছন দিকে মাথাব সঙ্গে একেবাবে লেপ্টে 

রাখে যাতে জঙ্গল ভেদ কবে অগ্রসর হতে কোন অন্বিধে না হর, আব শু ডট। 

মুডে রাখে বুকেব কাছে, কাবণ এই অবস্থায় সেটাকে ইচ্ছেমত ডাইনে বাঁয়ে 

যেমন খুশি চালাণো যেতে পাবে । রক্তজমানো চিৎকার করতে কবতে হাতিট। 

তেডে আসছে । তাব অখস্থিতি যদি আমাব ন! জানা থাকত তাহলে এই 

চিংকাবেই আমি করেক মুহর্ডেব জগ্গে একেবাদে অসাড হবে পডতাম এণং সেই 
কয়েক মুফঃ$তই হাতি আমগ শেষ কবার পক্ষে যখে৪ হত । 

তখন আব লক্ষ্য স্থিব কবাব সময পেহ। বাইফ্পেট। তুণেই অন্ধেব মত 
তার ছোট-ছোট বক্তবাঙ1 ছু চোখেব মাঝখাণটাখ গুপ কবলান। গুলি 

ধাক্কায় সঙ্গে সঙ্গে সে টণতে টলতে পেছনে পডে গেল, তাবপব পে সালে 

ওঠবাঁর আগেই আমি এগিয়ে গিয়ে বাইফেগেব দ্বিতাথ গুপিট! তাব কানে 

ছুডলাম। এত কাছ থেকে এই ভাবি গুণির ধারা তাব মাখাব খুলি থব থব 

করে কেপে উঠল। ক্রমে তাব শবার শিথিল হয়ে এল, তাব নডাচড। 

বন্ধ হণ। 

কণ্ট্শোলের কাজে এখং গজদন্ত শিকারেগ সময়ে সবশুদ্ধ আমি এক 

হাজারেবও বেশি হাতি শিকার কবেছি, এবং অনেকবার সামান্য একটুর জন্তে 

প্রাণে বেচে গেছি । কিন্তু হাতি শিকাব কবতে গিয়ে সবচেয়ে আশ্চষণাবে 

বেঁচে যাঁওযার যে নর্জির আমার আছে, সে হাতির কবল থেকে নয়, নেট্ল্ 
কাটার কবল থেকে। 

তখন আমি মেরু জেলায় হাতির অত্যাচাব দমনে নিযুক্ত। অনেকখানি 
অঞ্চল জুডে হাতিবা ছড়িরে রয়েছে । চাবিদ্িকেই বড বড নেটুল্ কাটার 

ঝোপ। এই নেট্ল্ কাট। আমি আগেও অনেক দেখেছি, সাধারণ কাট।ঝোপ 

ছড়া একে আর কিচ্ছু মনে করিনি । ক্ষিস্ত নেটুলেব এত ঘন জঙ্গল আর 

কখনও দেখিনি । দিনের পর দিন এই সাজ্ঘাতিক কাটা-বনে শিকাব করতে 
গিয়ে আমায় ভয়ঙ্কর কাটার ঘ। খেতে 'সয়ছে। গুচুর স্বস্তি পেতাম যখন এমন 

২৩৪ হান্টার 



কোন এলাকায় গিয়ে পৌছতাম যেখানে ঝোপগুলো ভয়-পাওয়া হাতির পায়ের 
তলায় পড়ে সমান হয়ে গেছে। 

একদিন সন্ধ্যায় শিকাব সেবে তাবুতে ফিবেছি। সেদিন আমা খুব বেশি 

ঘুরতে হয়েছিল । ক্যাম্পের চেয়াবে ধূমপান করতে বসেছি, কিন্তু আমার এত 
শখের পাইপেও আজ মন বশছে না। আমি দেখেছি, এ অবস্থাটা আমার 

কাছে বিপদের পূর্বাভাস স্থচিত করে। এমনকি খাখাব পবস্ত খেতে পারলাম 

ন|। যতই সন্ধ্যা ঘণিয়ে আসছে, ক্রমে কেমন জর জব বো হচ্ছে। এও দুর্বল 

হয়ে পডেছি যে ক্যাম্প খাটে গিরে যে শুরে পডব স্টক শন্তিও যেন আর 

অবশিষ্ট ণেই। সকালবেলা বুঝলাম যে নেটুলেন বিধ আমাব দেহে তাদের 

ক্রিয়] শুক কবেছে। আমার তখন প্রাণ ভূশ বার ম৩ অবস্থা । জবও খুব 

বেডেছে। 

বুঝতে পাচ্ছি এখন যত তাডাঙাডি সম্ভব আমাৰ কে।শ ডাত্রশবেব কাছে 

খাওয়া দবকাব। তাবুব *বঞ্াম আব হািব দাতগ্ুশ। ওখ্ব দিরে লরিতে 

০তানালাম। ওদেব বশলাম পবিটাপপ পেছনে 1গণে উঠতে, কিন্তু ওব রাজ 

হল না, বলণে তাব চেবে খব* তাব। েটেই খাঁপে। ওবা সিধে বলে দিল যে 

আমাব তখন যা অবধস্থ। তাতে পণবি চপ।তে হলে যোকাপ শুহর্তে ভর্ঘটনব 

সম্ভাবনা । অগত)। আমি এই লি শিখে চলপাম। 

খাড।ই পাহাডি পথ ডিডিরে, বাঁদা-মাথ। ছোট ছোট ঝবন। পার হয়ে, 

সাজ্ঘতিক চেখবালিব উপখ ধিখে আমার পখ। এই পখেখ আশ পাশ দিয়ে 

কখনো বা অন্ত পথও এসে আমাব মধ্যে খাবার হট কবেছিপ। কীভাবে যে 

আমি লরি নিয়ে এ পথ অট্ঙক্রন কবেছিলাম, সে চিবদিন একটা খহস্যই থেকে 
যাবে। এইটুকু শুধু বলতে পাবি যে ঈশ্বব মামার সহ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত 
মেরু শহরে এসে পৌছে সোজ। গেলাম সেখানকাব একমাত্র হোটেল, দি পিগ 

আযাও্ড হুইস্ল্-এ। 
কোনরকমে লরি থেকে নামতেই হোটেলের মালিক লিঃ ফ্রেড ডেভি শুধু 

একবার আমার দিকে তাকালেন। শঙ্গে-সঙ্গে তিনি লোকজনদের চিৎকার করে 

বলে দিলেন একট বিছানা ঠিক করে রাখতে । আমায় ধরে ধরে তিনি 
হোটেলের ভিতরে নিয়ে গেলেন। বিছানা । আহা, সে কান্বস্তি। সঙ্গে সঙ্গে 

ফ্রেত হিল্ডাকে টেলিগ্রাম করে দিলেন. তাডাতাডি আনুন, স্বামী ভয়ানক 

অন্ুস্থ। আস্মন ঝড় গাড়ি করে, নাইরোবিতে নাপিং হোমের ব্যবস্থা করে। 

হাটার ২৩৯ 



নাইরোবি ওখান থেকে দুশো মাইল, রাস্তা-ঘাটের অবস্থা খারাপ বলতে 

যা বোবায় তার চেয়েও সাজ্ঘাতিক। ফ্রেড বা আমি আশা করি নি যে চিল্ডা 
পরের দিন বিকেলের আগে এসে পৌছতে পারবে, কিন্তু সেইদিনই রাত 
বারোটার একটু পরেই হিল্ডা এসে উপস্থিত। 'ন|ইরোবিতে মাইয়া কারবেরি 
নাপিং হোমে সে আমার জন্যে একটা ঘরে ব্যবস্থা করে এসেছে, গাডির 
পেছনে করে খুব নরম বিছান। বালিশ এনেছে, আর অতিরিক্ত একজন 

ড্রাইভার সঙ্গে এনেছে লরিট। নাইরোবি পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্তে। 

অবশ্য এসব কথা আমি পরে শুনেছিলাম, কারণ হিল্ডা যখন এসেছিল 

আমর তখন চেতন]! ছিল কি না সন্দেহ । তার গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম, 

কিন্ত তাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। ফ্রেড ডেভি একজন ডাক্তার 

ডেকেছিলেন। তিনি বললেন আমার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে, 

যদি বাচাতে হয় তাহলে যত তাডাতাভি সম্ভব আমায় নাইবেবিতে নিয়ে 

যাওয়া দরকার । দিন হতে না হতেই বেখিয়ে পড়লাম আমব1। 

মাইয়া কারবেরি হোমে আমায় ডাঃ জেরান্ড আযগুারসনের তত্বাবধানে 

রাখা হল। আমায় দেখে প্রথম যে মন্তব্য তিনি করলেন তা মোটেই 
আশানুবূপ নয় £ আব যদি কয়েক ঘণ্টা পরে হত তাহলে আব আমায় কোণ 

মতেই বীচানে। যেত না। এখনও য1 অবস্থা তাতেও ছ-টা ঘণ্টা না গেলে তিনি 

সঠিক বলতে পারবেন না আমি বাচব কি না। হিল্ডা আমার বিছানার 
ধারে বসে সর্বক্ষণ প্রার্থনা করে চলেছে । আমাকে একেবারে বরফে ছেষে 

ফেল! হয়েছে আর জ্বর নামানোর জন্যে এম্ আযাণ্ড বি ৬৯৩ ইঞ্জেকশন দেওবা 

হচ্ছে। অধিকাংশ সময়টাই আমার অর্ধপচেতন অবস্থার মধ্যে কাটল। অনেক 

দ্র থেকে যেন একটা অস্পষ্ট, খুশির আওয়াজ আমার কানে আসছে। কোন 
যন্ত্রণা নেই, কোন দুঃখ নেই, কোন অন্থশোচনা নেই । কুশনে শোয়ার আরামে 

আমি যেন বাণুমণ্ডলে ভেসে বেডাচ্ছি। জানি আমি নিশ্চয় মরতে চলেছি, 

অথচ আমার একটুও ভয় করছে ন|। 
দ্রটো৷ দিন গেলে তারপর ডাক্তার বললেন যে আমার বিপদ কেটে গেছে। 

কিন্তু তার পরেও আমি সেই ন/পিং হোমে বেশ কয়েক সপ্তাহ রয়ে গেলাম। 
হিল্ড৷ প্রায় সর্বক্ষণই আমার কাছে কাছে রইল। শেষ পর্যন্ত আমার নাইরোবির 
উপকণ্ঠে আমাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার অবস্থা হল। কিন্তু সেই সাজ্খ।তিক 

অবস্থা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে তার পরেও আমার বহু মাস সময় লেগেছিল। 
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1 ১৫॥ ভয়ঙ্কর জন্তর ফোটোগ্রাফি 

আজকাল হিংন্ন পণ্ড শিকারের বদলে হিং পশ্তর ছবি তোলার দিকেই 
মানুষের নজর গিয়েছে বেশি। 

আমার যৌবনে দেখেছি, ছবি ষাঁ তোলা হত সে শুধু মুত পশুর । তাতে 

জীবজস্তর ছবি ভোলার কোন অস্থবিধে ছিল না। শিকারী হয়ত কিছু শিকার 

করেছে, সেই শিকারের সঙ্গে সে পোজ করে দীডাতো, আমার কাজ হত শুধু 
ছবিট। তুলে দেওয়া। আজকাল মানুষ জীবন্ত পশুর ছবি তুলতে চায়, কিন্ত 

পশুর তাতে কোনরকম সহায়তা করে না। শ্বেতাঙ্গ শিকারীর তাই শিকারীর 

থেকে ফোটো গ্রাফ।রকে নিয়েই বেশি সমস্থা। 

প্রথম গ্রথম ফোটো গ্রাফি আর গুলি করা ছুটে! কাজ একসশে চলত । হয় 

ক্যামেরা না-হর বন্দুক__-এর একট] ব্যবহার কর] চলবে, ছুটোই নয। ছুটোর 

জন্যে প্রস্ততিও বিভিন্ন রকমের । শিকারী চায় শিকারের স্মারক- আকাশের 

অবস্থা বা জন্তটার পোজ নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্ত ফোটো- 

গ্রাফারকে দেখতে হবে রোদ ঠিক জায়গায় আছে কি না, আর জন্তটা যেখানে 
আছে সে জায়গাটা যথেষ্ট ফাকা কি না, যাতে সে ভাল করে ছবি তুলতে 

পারে। প্রথম যুগে ভাল স্মারক সংগ্রহের সঙ্গে ছবি তোলারও কদর ছিল এবং 

এইভাবেই আমি শিকার করে এসেছি । কে তখন ভেবেছিল যে এমন দিনও 

আসবে যখন ন।ইরোবি থেকে যত সাঁফারি চলেছে, তার অন্তত অর্ধেকগুলোর 

সঙ্গেই ক্যামেরা, বন্দুক নয়। 

জীবজন্তর ফোটে! তোল! অনেক ক্ষেত্রেই তাদের গুলি করার চেয়ে অনেক 
বেশি কঠিন। গুলি করাট। এক মুহূর্তের কাজ, বিস্ত মনের মত ছবি তুলতে 
সময় লাগে প্রচুর । ছবি তুলতে আর কত সময় লাগে, কী করে জন্তদের 
ততক্ষণ এক জায়গায় আটকে রাখা যায়,_এই চিন্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমায় 

মাথা! ঘামাতে হয়েছে। 

শিকারীব1 যেমন সকলে চায় পিংহ শিকার করতে, ফোটোগ্রাফাররাঁও 
তেমনি সকলে চায় দিংহের ছবি তুলতে । সিংহকে আমি সর্বদাই প্রচুর 

সম্মমনের আদন দিয়ে থাকি, কারণ তাকে আমি অত্যন্ত সাজ্ঘাতিক প্রাণী বলেই 
মনে কৰি। প্রথমট] ভেবেছিলাম হয়ত সিংহের ছবি তোলা একরকম অসম্ভবই 

হয়ে উঠবে । তবে, সিংহের স্বভাবের সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের সুযোগ নিয়ে 
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কয়েকটা কৌশল অবলগ্ধন করার পর দেখলাম, বেশ সহদ্বেই তাদের 'ছৰি 
তোলা সম্ভব৷ 

আমার প্রথম ফোঁটোগ্রাফি সাফারি হল সেরেঙ্গেতির অঞ্চলে সিংহের ছবি 

তোলার । ইতিমধ্যে মোটর সাফারির চল হয়েছে, পায়ে হাটা সাফারি আৰ 

নেই বললেই চলে এবং এতে করে দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তি ঘুচে গগছে। যখনই 
কোন কারণে পথ হুর্গঘ হয়ে উঠেছে, ধার দিয়ে দিয়ে গিয়ে দেখেছি কোথায় 

খানিকটা স্থগম পথ মিলতে পারে, কারণ মোটর গ্রাডির পক্ষে কয়েক মাইল 

ঘুরে যাওয়া কিছুই নয়। 
অনেক অস।ফল্যের পর শেষ পর্যন্ত আমরা সিংহের ফে।টো তোলাটাকে 

একট] খুব মামুলি ব্যাপার কবে ফেললাম । যেভাবে তা সম্ভব হল তাতে সিংহ 
মনস্তত্বের একটা অভিনব অভিব্যক্তিপ্ন পরিচয় মেলে? এ নিয়ে বিস্তৃতভাবে 

আলোচন৷ করছি। 

সেরেঙ্গেতিতে সিংহের কোন অভাব নেই, দিনে পঞ্চাশট। সিংহের দেখ! 

পাওয়াও একট! অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় সেখানে । রাজকীয় গাস্তীষপূর্ণ বিরাট 

বিরাট কেশরী সিংহ থেকে শুরু করে বেডালছানার মত মায়ের পায়ে পায়ে 

ঘুরঘুর-করা ফোটাকাঁটা সিংহ্শাবক-_কিছুরই অভাব নেই। এক পরিবাণে 
গোটা-বারো! সিংহকেও কখনো কোন আকাশিয়া গাছের ছায়ায় বসে থাকতে 

দেখা গেছে,--অপুর্ব সে দৃশ্ত! কিন্ত ছবি তোলার জন্তে সেইসব সিংহকে 

ভুলিয়ে ভালিয়ে উজ্জল বোদে আনা দরকার, আর কিছু না হোক দীভ 

করানে! দরকার, যাতে লম্বা] লম্বা ঘাসের আডালে ঢাকা না পড়ে যায়। 

এবং তা করা দরকার ওদের ভয় না পাইয়ে। সেএক মহা সমস্তা হয়ে 

দাড়াতে । 

যে কৌশল আমর! অধপগ্বন করতাম সে হচ্ছে এই। লরি করে যেতে 

ষেতে হয়ত কোন ঝোপের পাশে একপাল দিংহের দেখা মিলল । তাদের পাশ 

দিয়ে লরি চালানে! হবে, পাশ দিয়ে, সোজা ভাদের দিকে নয়, কারণ তাহলে 

হয়ত তার! ভয় পেয়ে যেতে পারে । ধারে ধীরে অগ্রসর হয়ে লরিট1 সিংহের 

পাল আর জঙ্গলের মাঝামাছি কোথাও থামানো হবে। এন হলে সিংহের! 

অস্বস্তি বোধ করবে, গা-ঢাকাই দেবে হয়ত। এভাবে ওদের পালানোর পথ 

বন্ধ হয়ে গেলে ওরা সেখানেই থেকে যাবে, অবশ্থ যতক্গণ না ওরা কোন কারণে 

ভয় পেয়ে যাচ্ছে। 
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তখনও কিন্তু আমর] ছবি তুলতে শুরু করব না। এসবধ্বা কর! হচ্ছে 
এ কেবল ওদের বিশ্বাদভা্জন হওয়ার উদ্দেশ্তে। কয়েক মিনিট ওরা একমনে 
আমাদের লক্ষ্য করবে এবং ওদের দেখে মনে হবে যেন খুব চিন্তা করছ। 

শেষ পর্যন্ত যখন দেখবে যে ভয়ের কিছু নেই, তখন ওরা নিরুৎহৃকভাবে অন্ত 

দিকে মুখ ফেরাবে ! এই প্রথম রাউণ্ডের খেলায় আমাদের জয় হল। এবার 

আমর] সিংহদের ছেডে এগিয়ে গিয়ে হয়ত টোপ হিসেবে কোন আশ্টেলোপ 

মেরে আনব। লম্বা দডিতে বেঁধে আযাণ্টেলোপটাকে লরির পেছনে হি'চড়ে 
টেনে আনা হবে। তখন আমর] সিংহদের কাছে ফিরে যাব, লক্ষ্য রাখব যাতে 

আমাদের গন্ধ সিংহের কাছে পৌছয়। যথাসময়ে একজন গিয়ে টোপটা খুলে 
রেখে দেবে, আর আমরা চলে যাব সিংহের! যেখানে আছছে তার উল্টো 

দিকে; সেখানে গিয়ে আমরা] থেমে পড়ে ওদের প্রতীক্ষা থাকব । 

কয়েক মিনিট পরেই সিংহের! টোপের গন্ধ পাবে। একে-একে উঠে 

আসবে তারা, নাক ফুলিয়ে বাতাসে গন্ধ নেখে। শেষ পর্যস্ত একট পিং্হ 
টোপটার দিকে এগিয়ে যাবে আর বাকি সকলে চলবে তার পিছু পিছু । 

প্রথম সিংহটা প্রথমে একটু চেখে দেখবে, বাকি সকলে দীডিয়ে লক্ষ্য করবে। 

কয়েক মিনিটেব মধ্যেই সমস্ত দলটা এসে টোপটার উপব পডবে। 

এই হল দ্বিতীয় রাউণ্ড। এবার একটু সাহস করা যেতে পারে। সিংহেরা 

যেখানে খেয়ে চলেছে, লরি নিয়ে আমরা ছবি তুলতে তুলতে ধীরে ধীরে 
সেদিকে অগ্রসর হব, আর যতই দেখব তর আমাদের উপস্থিতিতে অভ্যস্ত 

হয়ে উঠছে ততই আরও ওদের কাছে এগিষে যাব । 

সিংহ ফোটোগ্রাফির প্রথম দ্রিকটায় মনে করা হত যেহাতবাপা লরির 

বাইরে রাখ। নির।পদ নয়। কথা কওয়া পর্যন্ত বারণ ছিল, কারণ নতুবা 
তৎক্ষণাৎ সিংহ পালিয়ে যাবে | মনে হয় লরির সঙ্গে যে মানুষের সম্বন্ধ থাকতে 

পারে এ তারা আন্দাঞ্জ করতে পারত না, লরিকে হয়ত একটা জন্ত বলেই মনে 

করত। লরি ওদের কাছে অভ্যন্ত হয়ে যেতে তখন আর এই দাবধানতারও 

দরকার হত ন|। 

পরবর্তীকালে এও লক্ষ্য করেছি যে লর্ির পেছনে কোন দড়ি ঝুলতে 
দেখলে সিংহের] লরির পিছু পিছু ছুটে এসে সেই দড়িট। নিয়ে খেলা করছে, 

বাড়ির বেড়াল যেমন দড়ি নিয়ে খেলা করে তেমনি । এতে করেও প্রায়ই 

ভারি মজার বাপার হত। 
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, এক-একট! সিংহের আবার এক-এক রকম ব্যবহার । একবার একপাল 

পিংহের ছবি তোলার সময় সেই পালের একটা কালো-কেশর পিংহের বদ 

মেজাজের পরিচয় পেয়েছিলাম। এই বৃদ্ধ সিংহ কেবলই তার সঙ্গীদের প্রচুর 
প্রহার করছিল আর ধমকাচ্ছিল। যেই আমর! তার ছবি তুলতে গেছি অমনি 
সে পাক খেয়ে লরির কাছে এসে ক্রুদ্ধ স্বরে এমনভাবে “উফ'করে উঠল যে বাধ্য 

হয়েই আমাকে রাইফেলটা তুলে নিতে হল। তার একটা বৌই শেষ পর্যস্ত 
সামলে নিল তাকে । নাবীন্থলভ প্রবৃত্তিবশেই হয়ত সে বুঝতে পেরেছিল যে 

আমর! তাদের কোন ক্ষতি করতে আসিনি । 

পাছে ওদের খাওয়ার ব্যাঘাত হয় তাই আর কোন গোলমাল না করে সে 

আযাণ্টেলোপটাকে ছেড়ে বুডে! সিংহটার কাছে গিয়ে কি সব বলতে লাগল 

আর তার গায়ে গা ঘষতে লাগল । কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুদ্ধ শাস্ত হল, 

এবং সে যে খুশি হয়েছে, ত। প্রকাশ কল প্রশ্জাব করে। সিংহীও খুশি হয়ে 

তখন তাকে ছেডে আবার টোপট|র কাছে ফিরে গেল। 

সেই প্রথম পায়ে খানিকট] মৃষ্কিল আর বিপদ এতে ছিল, আজ যদিও 

ব্যাপারট1 ছেলেখেলায় পরিণত হয়েছে । গভর্মেন্ট যখন দেখলেন যে কেনিয়ায় 

সিংহের সংখ্যা কমে আসছে, কোন-কোন বিস্তীর্ণ এলাকায় তখন শিকার নিষিব্ধ 

করে দ্রিলেন। এইসব র্রিজার্ভের সিংহেরা আর মানুষকে দেখে কিছুমাত্র 

বিচলিত হয় না বা ভয় পায় না, কারণ তার] জানে এখানে তারা নিশ্চিন্ত | 

সিংহেরা অবস্থার সঙ্গে নিজেদের চমত্কার খাপ খাইয়ে নিতে পারে । যখন 

তার। দেখল যে মানুষের! মাত্র কয়েকটা ছুবির বিনিময়ে তাদের খাওয়াতে পর্যস্ত 

গ্রস্তত, তথন তারা ভরণ পোবণের জন্যে একরকম মানুষের উপরই নির্ভর 

করতে শুরু করল। কোন-কোন এলাকায় তো৷ তারা, ফোটোগ্রাফারদের 

উপরেই তাদের খাওয়ানোর ভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত । 

কোন-কোন রিজার্ভে আবার তারা মানুষ দেখে দেখে এমনই অভ্যস্ত হয়ে 

পড়ে যে রাইফেলের শব্দে বরং আরো আকৃষ্ট হয়ে আসে, কারণ তার জানে যে 

এই শবের অর্থই হল এই যে কোন ফোটো গ্রাফার তাদের জন্তে আাণ্টেলোপ 

শিকার করেছে । লরি দেখলেই এরা খাবারের আশায় বড়-বড কুকুরের মত 
সেই লরির পিছু-পিছু চলতে থাকে, আবার লব্রি থামলে লরির ছায়ায় এসে 

বসে। কাছাকাছি কোন জঙ্গলের আড়।লে যে চলে যাবে, সেটুকু কও তারা! 

করতে রাজি নয়। 
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এতে করে ছবি তোলার কাজটা খুব সহজ হয়ে আসে । একবার এক 

ভত্রলোকের কাছ থেকে কেবলগ্রাম পেলাম, তাঁর নিজের এরোপ্লেনে করে 

তিনি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কেনিয়ায় আসছেন, সিংহের ছবি তোলাই তাদের 
প্রধান উদ্দেস্ত : আমার কাজ হল খানিকটা জায়গা! পরি! করিয়ে ওদের 

নামবার বাবস্থা করে রাখা আর তাড়াতাডি যাতে সাফারিতে বেরোনেো৷ যেতে 

পারে সে ব্যবস্থা করা । কষেকজন লোক সঙ্গে কবে একটা লরি নিয়ে যথাস্থানে 

উপস্থিত হলাম, তারপর শুরু হল জঙ্গল পরিষ্কীর করার কাজ। কাঞ্জ চলছে, 

হঠাৎ দেখি আটট]1 সিংহী আর চমৎকার একটা সিংহ আমাদের পাশ দিয়ে 

হাটতে হাটতে চলে যাচ্ছে। এরোপ্লেন আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এসে 

পডবে, তাই ঠিক করলাম এমন একটা জিনিস করে রাখব যাতে &দের চমকে 
উঠতে হবে| লরি নিয়ে কয়েকশো! গজ গিষে একটা জঙ্ক মেরে সেটাকে লরিতে 

বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এলাম পরিষ্কাব-কর! জায়গাটার কাছে। সঙ্গে 

সঙ্গে সিংহেরা এসে সেটা দখল কবে বসল । এরোপ্নেনটা যখন এসে নামল, 

সিংহদের ভোজ তখন সবে শেষ হয়েছে। এরোপ্লেন দেখে ভর পাওয়া তে। 

দুরের কথ!, আস্তে আস্তে সিংহেরা সেটার কাছে গিয়ে দাডালো', যেন জিজ্ঞাসা 
করতে চায়, আমাদের জন্যে আরও মাংস এনেচ তো? আগন্তকরা 

ভেবেছিলেন অনেক কষ্ট করে তবে সিংহের দেখা মিলবে, তাই এরোপ্রেনের 

প্রবেশ-পথের কাছে দাড়িয়ে সিংহদের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন, যেন 

নিজেদের চোখকেও ঠিক বিশ্বাস করতে পাবছেন না। ব্যাপারটা] দেখে 

আমার ভারি মজ1 লাগছিল, কারণ আমি জানি এই ঘটনাটা ওঁদের হু বছর 

ধরেই ডিনারের কাহিনীর খোরাক জোগাবে। 

স্থানীয় বাসিন্দারা সিংহকে এতই ভয় কবে যে সেযে এমন পোষ মানতে 

পারে একথা বিশ্বাস করাই তাদের পক্ষে শক্ত হয়ে ওঠে । এমনও পর্বস্ত দেখা 

গেছে যে ছবি তোলার জন্বে টোপ সাজাচ্ছি আর এমন সময়ে একপাল 

সিংহ হাজির হয়েছে; যত বন্ধুভাবেই তারা আহক না কেন তাদের দেখামাত্র 

যত কুলি সবাই লরি থেকে খরগোসের মত উর্ধবশ্বাসে দৌড লাগিয়েছে । কোন 
প্রাণীকে দৌঁডোতে দেখলেই যেকোন মাংসাশী জন্ত তার পশ্চান্ধাবন করে 
থাকে, এমনকি পোষা কুকুর পর্ষস্ত কাউকে দৌডতে দেখলে তার পিছু ধাওয়া 
করে। কিন্তু এই সিংহগুলো তার্দের আহার ছাডা আর কিছু বেঝে না। 

স্থানীয় লোকদের বলতে শুনেছি যে সিংহ্রে! খায় কেবল কালে৷ মানুষকে ; 
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সা্দা মানুষকে তারা খায় না। সিংহদের এই আশ্চর্য ব্যবস্থীরের এই অর্থই 
তার করে থাকে । 

অনেকে আবার কেবলমাত্র ছবি তুলেই সন্তষ্ট হন না, বড বড জন্বদের 
আওয়াজও তারা রেকর্ড করতে আসেন । একবাব আমি এক দম্পতিকে নিয়ে 

গিয়েছিলাম,__সিংহের আওয়াজ রেকর্ড করার ব্যাপারে তাদের প্রচুর উৎসাহ । 
অধুনাতম সাজসরঞ্জ।ম সঙ্গে করে তীর এসেছেন । একটা জেত্রা মেরে আমি 
টোপ হিসেবে রেখে দিলাম আর ভদ্রলে।ক তীব মাইক্রোফোনটা সেই টোপের 
কাছে রেখে এলেন। আমাদেব আশা হল, খাবার সময় সিংহ যেসব শব্দ করে 

নিশ্চয় সে সমস্তই এই যন্ত্রে ধব| পডবে। 

কিছুক্ষণের মধ্যেই অপূর্ব একপাল সিংহ এসে হাজির । এসেই ওরা খাওয়া 
শুর করল। আমাদের মধ্যে গুচুব আশা জন্সালো। এক বয়স্ক সিংহী সেই 
দলে ছিল, দেখলাম দলের সকলেই তাকে ঠেলে সবিয়ে দিচ্ছে। বুদ্ধা মহিলা 

খেপে গেল শেষ পর্যস্ত। চাবিদিকে তাকাতে তাকাতে মাইক্রোফোনট1 তার 

চোখে পড়ল ১ ভাবল সে, নিশ্চয় এ কোন খাসা খাচ্চই হবে । তাই সেখানে 

গিয়ে সে মাইকটা মুখে নিয়ে দিব্যি চিবোতে শুরু করল। ভদ্রলোক তো 
রেগে টং! তার সমস্ত ব্যবস্থা এভাবে পণ্ড হতে বসেছে! খুব লম্ষঝন্ফ 

করে হাত পা ছুডে তিনি চেষ্টা করলেন যাতে সিংহী চলে ষায়। এই করতে 
গিয়ে আবার কখন তাব টুপিট।ই গেল পডে। সঙ্গে সঙ্গে সিংহী মাইক ছেডে 

এক লাফে এসে টুপিটা1! পাকডাও করল। এই একটিমাত্র টুপিই ভদ্রলোক 

সঙ্গে এনেছিলেন, তাই যখন দেখলেন তাঁব চোখের সামনেই সিংহী সেটাকে 

ছি'ডে টুকরো! টুকরো! করে ফেলছে, তখন তার যা মুখের ভাব হল সে এক 
দেখবার জিনিস । আমি আর থাকতে পারলাম ন।, হাসিতে ফেটে পডলাম। 

তারপর ভত্রলোক যে একগ্রস্থ গালাগাল শুরু করলেন ত৷ শুনে তার গৃহিণী 

বেচারী তো মহা অপ্রস্তত। 

একদিক দ্িয়ে ফোটোগ্রাফাবের সঙ্গে শিকারীর গ্রচুব মিল আছে । যত 

ভাল ম্মারক-চিহ্ই মিলুক, শিকারী যেমন তার চেয়েও ভাল একটা সংগ্রহ 

করতে চায়, ফেটোগ্রাফারেরও সেই একই অবস্থা। যত ভাল ছবিই সে তুলুক, 

তার চেয়েও রোমহ্র্ক কোন ছবি না তুলতে পারলে তার শান্তি নেই। এবং 
এজন্যে সে যে-কোন কষ্ট সহা করতে প্রস্তত। একটা দল নিয়ে আমি একবার 

গিয়েছিলাম, তাদের ঝৌক হুল যত রকম ভঙ্গিতে সম্ভব সিংহের ছবি তুলবে। 
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সন্তাহের পর সধাহ তার! এই ব্যাপারে মেতে রইল । পিংহের টোপ খাওয়ার, 
কাটাগাছের নিচে বিশ্রাম করার আর লরির পিছু পিছু চলার ছবি তোলার 

পরও ওদের তৃপ্তি হল না । আরও অনেক ভঙ্গিতে ওদের ছবি তোলবার ইচ্ছে। 

আমার বত কৌশল ছিল সমস্ত প্রয়োগ করলাম । একটা আন্টেলোপ মেরে 
একট] গাছের ভালে ঝুলিয়ে দিলাম যাতে তা থেকে খেতে গিয়ে সিংহকে 

লাফাতে হয়। একটা মর] জন্ত লরিতে বেঁধে টেনে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও 

হল, যাতে পিংহ গন্ধ পেয়ে ক্যামেরার পাশাপাশি চলে ফোটো গ্রাফারকে 

বিভিন্ন ভঙ্গিতে ছবি তোলার সুযোগ দেয়। কিন্ত এ সমস্ত তো আগেই হয়ে 
গেছে, আমার ফোটো গ্রাফারর1 এমন কিছু করতে চায় যা আগে কেউ কখনো! 

করেনি । শেষ পর্যস্ত একটা! চমৎকার মতলব একজনের মাথায় খেলে গেল । 

“আচ্ছা, সিংহ আর মানুষ একসঙ্গে খেতে বসেছে এমন ছবি তোলা 

যায়না? চমৎকার হয় কিন্তু! কেউ সে চেষ্টা করে দেখেনি! বললে সে। 

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হয়ে গেল। একটা টেবিলে কাপড বিছিয়ে ফুলে 

সাজানে। হল, চেয়ার ও সাজানো হল । থাছ্য হল নিবামিষ সালাড, ফল আর 

বিয়ার । একটা জেব্র। মেরে সেটাকে টেবিলের কাছে রাখা হল। এমনভাবে 

টোপটাকে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা হল যাতে সেটাকে টেনে ক্যামেরার ফোকাসের 

বাইরে নিয়ে যেতে না পারে । তিনজন ক্যামেরাম্যান ঠতরি হয়ে রইল, 

বাকি সকলে খেতে বমল টেবিলে । 

সিংহদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্তে কয়েকবার বন্দুকের আওয়াজ 

করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই একপাল সিংহ তাডাতাডি এসে হাজির | সঙ্গে 

সঙ্গে তারা জেব্র/টার উপর পড়ল । এদ্দিকে ক্যামেরাগুলো৷ তাদের কাজ শুরু 

করেছে,-তাদের শব শোন। যাচ্ছে । স্থানীয় বাসিন্দারা সাদ পোশাক পরে 

কাপতে কাপতে খাবার পরিবেশন করছে, গ্রচুর বকশিসের লোভ দেখাতে তবে 
তার! সাহসে বুক বেঁধে এ কাজে রাজি হয়েছে । মাত্র কয়েক গজের ব্যবধানে 

এই ছুই প্রকারের খানাপিনা চলতে লাগল । সিংহ্রা আমাদের কোন 

তোয়াক্কাই করল না; _খাওয়।য় যখন কোন বাধা পড়ছে না তখন আর কী! 

আফ্রিকার সিংহের ছবি তোলা আজকাল এই পর্যায়ে এসে পৌছেছে । 
অতীতে একদিন ছিল যখন সিংহাশকারের জন্তে প্রয়োজন ছিল স্থির মস্তিষ্ক; 
নিভূলি নিশানা ; নতুবা শিকারীকে আর জঙ্গল থেকে জীবস্ত ফিরে আসতে 
হত না। 

হান্টার ২৪৭ 



অন্তান্ত বড় জন্তর ছবি তোলাও যে তাই বলে খুব সহজ তা! কিন্তু নয়, কাঁরগ 
ফোটোগ্রাফারদের চাহিদা! কেবলই জীবজস্তর ত্বাভাবিক চলাফেরার ছবি তোলা । 

অনেক ফোটোগ্রাফারকে আমি সঙ্গে নিয়ে গেছি, মুখে তার1 যাই বলুক না 
কেন, ইচ্ছে তাদের প্রায় সকলেরই জন্তর আক্রমণের ছবি তোলা । আমায় 

ভাডা করবার সময় হয়ত খুব গভীরভাবে বললে, “শোন হাণ্টর, একট] কথা 
তোমায় পরিষ্কার করে বলছি। বনের পশুকে মারা আমার ইচ্ছে নয়। আমি 

চাই ছবি তুলতে । উহু! এ সাফরিতে গুলিগোল' ছোডা একেবারেই নয়।, 
কিছুক্ষণ দিব্যি চলে । ওর প্রথম গণ্ডাবের, প্রথম মে|ষের, প্রথম হাতির 

দেখা মেলে, সিনেমা ক্যামের।য় হাজার হাজার ফুট ছবি তোল! হয়। কিন্তু 

তারপরই আবার্ ও অস্থির হয়ে ওঠে । একটু নাটকীয় ছবি না হলে যেন জুত 

হচ্ছে না। একটু ইতস্তত কবে শেষ পর্যন্ত সে বলে, 'আচ্ছা হাণ্টার, গণ্ডারটা 

তেডে আসছে এমন একট] ছবি তোলা যায় না? 

আমি বলি, “তা কেন যাবে না, সহজেই সে ব্যবস্থা করা যায়। কিন্ত 

সেক্ষেত্রে আমায় তাকে গুলি কবে মারতে হবে |, 

ওর মুখে ইতস্তত ভাব ফুটে ওঠে। ওর জীবজন্ত গ্রীতির মধ্যে কোন 
প্রতারণ! নেই । কিন্তু ওর কল্পনার পর্দায় ছবিটা ফুটে উঠেছে--একটা গণ্ডার 

একেবারে ক্যংমেবাব কাছ লক্ষ্য করে ছুটে আসছে! ওঃ সে কী উত্তেজনা! 

বন্ধুরা কী আশ্চ্ই না হবে, বলবে বী সাজ্ঘাতিক তার নার্ভ, ব্য গণ্ডাবের 

আক্রমণের ছবি সামনে দাড়িয়ে তুলেছে! শেষ পর্যস্ত আর সে ঠিক থাকতে 
পারে না। বলে ৪ঠে, একবাব, মাত্র একবারের জন্বো, তার ছবির প্রয়োজনে 

একটা গণ্ডাবকে ন1 হয় মাবাই হে।ক ! 

আক্রমণের ছবির মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা গণ্ডারের আক্রমণের | 

হাতিদের মেজাজ বেজায় অনিশ্চিত, আর মোষের আক্রমণ অত্যস্ত ভয়ঙ্কর | 

গণ্ডারের বেলায় কিন্তু স্থবিধে এই, যে তার আক্রমণও মারাত্মক হলেও ছবি 

ওঠে চমৎকার, আর তা দামলানোও মোটামুটি সহজ । কিভাবে গণ্ডারের 

ছবি তোলা য় বলছি। 

লরি নিয়ে ঘুরতে ঘুবতে হয়ত কোথাও একটা গণ্ডারের দেখা মিলল। 
গণ্ডারট] খেয়ে চলেছে । ফোটোগ্র।ফার ক্যামেরা বর করে আলোট! দেখে 

নেয়, ফিলটার ঠিক করে, আর আমি বন্দুক বাগিয়ে তৈরি হয়ে থাকি। 
এবার কাজ হল গগ্ডার আর জঙ্গলের মাঝামাঝি গিয়ে দাড়ানো, কারণ 

২৪৮ হাণ্টার 



ভয় পেলেই সে জঙ্গলে ঢুকতে চাইবে। ব্যবস্থা-মত কাজ হলে ফোটোগ্রাফার 
ক্যামেরা! ফোকাস করে। গণ্ডার খাওয়! ছেড়ে মুখ তুলে তাকায়, দেখে 

ব্যাপারট1 কী হচ্ছে। সাধারণত সে এগিয়ে আসে ভাল করে দেখার জন্তো। 
এ সময়ে চিতকার করে ব৷ হাত "পা ছুডে তাকে ভয় পাইয়ে দেওয়া! সহজ, কিস্তু' 

আময়া চাই তার আক্রমণের ছবি তুলতে । অপেক্ষা করি যতক্ষণ না সে থেমে 
পড়ে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। তারপর আমি আমার শরীরটা আস্তে 

আন্ে দোল।ই ডাইনে বায়ে। কী অজ্ঞাত কারণে জানি না, গণ্াররা কোন 
হঠাৎ-নড়াচডা বা জোরে চিৎকার শুনলে ভয়ে পালায়, কিন্তু সামান্ নড়াচডা 

দেখলেই আর তাডা ন। করে থাকতে পারে না। 

সঙ্গে সঙ্গে তার মাথ৷ নিচু হয়ে যায়, সবেগে সে আমাদের ল্ক্ষ্য করে তেড়ে 

আসে, আর ক্যামেরার কাছাকাছি হতেই শেষ পধস্ত আমার গুলিতে মার! 

পড়ে। জোরালো ৫০*নং জেফ্রি রাইফেলের গুলিতে আমার তাকে থামাতে 

কোন অন্থবিধে হয় না । পরে ফোটোগ্রাফার আমায় বলেছে, “বন্য জন্ত মার! 

আমার ত্বভাব-বিরুদ্ধ, কিন্তু এক্ষেত্রে সে যেভাবে তেড়ে এসেছিল তাতে তাকে 

না মেরে আর উপায় কী বল! 

গণ্ডারের কী মতলব তা নিভূ্লভাবে আন্দাজ করা যায় তার ল্যাজের 
অবস্থান থেকে । ল্যাজ ধদি পিধে উচু হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে ভয় 
পেয়েছে, পালাবার চেষ্টায় আছে। আক্রমণ কর।র সময় তার ল্যাজ নেমে 

আসে। যদি দেখি তার ল্যান্স উচু হচ্ছে, ফিল্-ফিম্ করে ফোটো গ্রফারকে 

বলে দিই যেন সে কোন রকম নডাচচ1 না করে, যতক্ষণ ন। গণ্ডারটাকে 

ম/রমুখো করে তোলা যাচ্ছে। 

অবশ্য এ সমস্তই যে গণ্ডারের প্রতি অবিচার, তাতে সন্দেহ নেই। তাই 

যখনই কোন ফোটো গ্রাফার বলে গণ্ডারের আক্রমণের ছবি তুলব, আমি বলি, 

তাহলে আগে থাকতে গুলি করার লাইসেন্স করে নিতে হবে। তাহলেই 

তার যেমন ভাবে ইচ্ছে ছুটে! গণ্ডার মারার অধিকার হবে। 

এক বছর আমি ওয়াণ্টার সাইক্ম্ নামে এক অল্লবয়স্ক আমেরিকানকে 

গণ্ডারের ছবি তোল।র জ্জন্তে নিয়ে যাই। মাত্র ষোল বছর তার বয়স, ফোটো 

তোলার ব্যাপারে অফুরস্ত তার উত্সাহ । গগ্ডারের আক্রমণের যত ছবি 

তোল! হয়েছে তাদের মধ্যে আমার মনে হয় তার ছবিগুলোই সবার সেরা। 

সেরা হওয়ার কারণ, মাত্র একটি দিনের মধ্যে ছ-ছ-বার আমর] গণ্ডারের তাড়া 

হাণ্টার ২৪৯ 



ধেয়েছিল।ম, এবং গ্ররতিবারেই গণ্ডার নিজে থেকেই তাডা করেছিল, কোন 

প্ররোচন।র প্রয়োজন হয়নি। ওয়াণ্টারের সাহসের কধা ভাষায় প্রকাশ করা 

যায় না। একান্ত চরম মুহূর্তেও আমি আর কাউকে দেখিনি ওর মত শাস্ত 
ভাব বজায় রাখতে । 

যে দিনেব কথা বলছি-_একটা ম্মবণীয দিন সেটা--আমর ইয়াইদায় তাবু 

ফেলেছি। ইতিমধ্যেই ওয়াল্টাবেব অনেকগুলো গণ্ডতারের ফোটো তোলা 

ইয়ে গেছে, কিন্তু আরও অনেক চাই তার। এই কথা হল যে কোন গণ্ডারকে 

প্ররোচন] কর] হবে না) এবং তা সত্বেও যর্দি কোন গণ্ডার আমাদের তেডে 

আসে তো আমি গুলি না করে চেষ্টা করব যাতে সে পাশ কাটিয়ে চলে যার। 

কাটা গাছে ভর! একটা সমতল ভূমিব উপব দিয়ে লরি চালিয়ে চলেছি, 

এমন সময় একট] পুরুষ-গণ্ডার চোখে পন্ডল,_-চরে বেডাচ্ছিল সে। গাডি 
থামিয়ে আমরা সম্তর্পণে তার দিকে অগ্রসর হলাম, লক্ষ্য রাখলাম যাতে 

বাতাসে আমাদের গন্ধ ওঠে কাছে নাযায়। গণ্ডারটা তেমনি খেয়ে চলেছে, 

তার চিবোনোর শব শোনা যাচ্ছে স্ুম্পষ্ট। ওয়াপ্টার কামেব]! তুলে যেই ছবি 
তুলতে শুরু করেছে, সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডায়টা৷ তাকে আক্রমণ করল । 

যখন গণ্ডারটা প্রায় আমাদের কুডি গজের মধ্যে এসে পড়েছে, আমি 

চিৎকার করে উঠল।ম যাতে সে অন্যদিকে ফিরে যায়। আমি পারতপক্ষে চাই 

না কোন ভয়ঙ্কর জন্খ আমার কুডি গজের মধ্যে এসে পডে, কারণ তার থেকেও 

কাছে এসে পডলে সে গুলি খেলেও চলার গতিতেই একেবাবে শিকারীর উপর 

এসে পডে, যদি না গুলি সম্পূর্ণ নিভুলি হয়। চিৎকার শুনে গণ্ডারটা রাগবি 
খেলার নিপুণ ফরোয়র্ডেব মত শরীরট1 বেঁকিয়ে আমাদের ডান পাশ কাটিয়ে 
চলে গেল। এ দেখে ওয়াণ্টার মন্তব্য করল, “আমি তো বিশ্বাসই করতে 

পারতাম ন। যে গণ্ডারর! এত তাডাতাডি ফিরতে পারে!” যেসব লোকেরা 

বলে যে গণ্ডার তেডে এলে তার পথ ছেডে লাফিয়ে সরে গেলেই হল, তার। 

এ দৃশ্ঠ দেখলে ভাল করত। 

আমি জানি না ইয়াইদার গণ্ডারদের এত আক্রোশের কারণ কী, কারণ এর 

পরেও আরও পাচবার আমাদের এমনি গপ্ডারের তাড। খেতে হয়েছিল । একবার 

তো আমাব গুলি এক গণ্ডারের মুখের এপাশ থেকে ঢুকে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে 

গিয়েছিল-_আমার বন্দুকবাহক আর আমার মাঝখান দিয়ে তীরের মত বেরিয়ে 

যাচ্ছিল সে। এই অভিজ্ঞতার পর আমি ক্ষান্ত হতে চাইলাম, কিন্তু ওয়াপ্টারের 
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এখনও তৃপ্তি হয় নি, আরও একট] ছবি তার চাই। তাই, অনেক বেলা হর্ষে 

গেলেও আমরা আবার গণ্ডারের খোজে বেরোলাম। 

এবার আমব1 একটা উপত্যকার দিকে চললাম যেটাকে বল] যেতে পারে 

গণ্ডারের আড্ডা, কারণ অসংখ্য গণ্ডার সেখানে। একটা স্ত্রী-গণ্ডার দেখা 
গেল একট! আকাশিয়া গাছের ছায়ায় ধ্াডিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াণ্টার 
তার ছবি তুলতে শুরু করল। দেখলাম গণ্ডারট! ছটফট করতে শুরু করেছে, 
যেকোন মুহূর্তে সে আক্রমণ করে বসবে। বন্দুক-বাহক ঠোটের ইঙ্গিতে ডাইনে 

আর বায়ে আরও দুটো গণগ্ডার আমায় দেখিয়ে দ্িল। বিপবীত দিক থেকে 

আরও চুটে গণ্ডার আমাদেব দিকে অগ্রসর হচ্ছে। 

একসঙ্গে তিন দিক দিয়ে গণ্ডার আক্রমণ কববে-_এজন্থে আমি মোটেই 

প্রস্তুত নই। আমি ওয়াল্টারেব কাধে হাত দিয়ে ইসার! কবতেই আমর যত 

ভ্রুত সম্ভব সামনের দিকে মৃখ রেখে পিছু হঠতে শুরু করলাম। হঠাৎ বৃদ্ধা 
স্বী-গণ্ডারটা! আমাদের তেডে এল । 

যেখান থেকে সে আমাদের তাডা1 করেছিল তার দূরত্ব আমাদের থেকে 

সাতচক্লিশ গভ-_-আমি পবে মেপে দেখেছিলাম । সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা তুলে 
নিয়ে ওয়াণ্টার ছবি তুলতে শুরু করল, আর আমি বন্দুক বাগিয়ে তার জন্তে 
প্রস্তুত হয়ে রইলাম। চিৎকার করে উঠলাম, তবুও সে তেমনি এগিয়ে 

আসছে। বন্দুক-বাহকও চিৎকার করে উঠল, তবুও গণ্ডারট! জ্রক্ষেপ মাত্র না 

করে তেমনি ছুটে আসতে লাগল | ক্যামেরা থেকে চোখ না সরিয়েই ওয়াপ্টার 

আস্তে আস্তে বললে, “গুলি কববেন, খন আমি বলব, “গুলি করুনঃ | 

এহেন সময়ে শ্বেতাঙ্গ শিকারীর অবশ্য কর্তন্য মক্কেলের তার প্রতি যে বিশ্বাস 

আছে নিজেকে সেই বিশ্বাসের উপযুক্ত করে তোলা । আমিয়ে আমার প্রথম 
গুলিতেই গণগ্ডারটাকে মেরে ফেলতে পারব এতে ওয়াপ্টারের কিছুমান সন্দেহ 

ছিল না। গগ্ডারট। এগিয়ে আসছে, আমিও তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। 

এহেন পরিস্থিতিতে মুহূর্তের পর মুহূর্ত যেন বিছ্যুৎ-চমকের মত চলে যেতে 

থাকে। গণ্ডারের খুরের শব্ধ ক্রমেই জোর হয়ে উঠছে । তার মাথা নিচু হয়ে 
রয়েছে, ঢু' মেরে শৃস্তে ছিটকে ফেলার পক্ষে নিখু'ত সে ভঙ্গি। ওয়াণ্টারের 
তবুও এতটুকু সরবার নামটি নেই, সমানে সে ছবি তুলে চলেছে। যখন সে 
কুডি গজের মধ্যে এসে পড়েছে, আমি বন্দুক বাগিয়ে ওয়াণ্টারের নির্দেশের 

অপেক্ষায় রইলাম । কিন্তু ওয়াপ্টারের মুখে কথা নেই | গপগ্ডারট1 আসছে-_ 
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আসছে-- আর পনেরো গজও হবে না। আর দেরি করতে পারলাম না, 

বন্দুকের ঘোডার উপর আমা আইুলটা চেপে বসল। ঠিক সেই মূহুর্তে 
শোনা গেল- “গুলি করুন! ওর চিৎকার আর গুলির শব্ধ প্রায় একসঙ্গে 

হল। ভারি দোনলা বন্দুকটা গর্জন, করে উঠল। আসতে আসতেই মরে 

গেল গণ্ডারটা, _গুলিট1 তার কানের নিচে আর চোখের মাঝামাঝি জায়গায় 

লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পূর্ন নিষ্পন্দ হয়ে সশব্দে পড়ে গেল । ওয়াপ্টারের 
মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলেও সে বিশেষ ঘাবভায় নি ধীর কঠে বললে, “দেখলাম 
বটে আপনার শিকার করা, স্তর 1, 

আফ্রিকায় যার শিকার করেছে তাদের মধ্যে যনে হয় না ওয়াপ্টারের মত 

এতগুলো গণ্ডারেব আক্রমণ প্রত্যক্ষ কর] তাদের কারুর পক্ষে সম্ভব হযেছে। 

এ সম্মানের যোগ্য বলেও আমার পরয়াণ্টাবের চেয়ে বেশি কাউকে মনে হয় না। 

যেমন সে দুঃসাহসিক, যেমনি সত্যকার শিকারী বলতে যা বোঝায় তাই। 

একটা ধারণা জনসাধারণেব মধ্যে আছে, সেটা হল এই যে ভয়ঙ্কর জন্তর 

ছবি তোলার মধ্যে একটা নির্যল আনন্দ আছে, রাইফেলের গুলিতে হত্যা 

করার মত নিষ্ঠুরতা এর মধ্যে নেই। কার্ধক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে এ ছুইয়ের 

মধ্যে পার্থক্য সামান্যই, কারণ সত্যিকার প্রথম শ্রেণীর ছবি তুলতে হলে গণ্ডার 

হোক), মোষ হোক বাঁ হাতি হোক সে আক্রমণ করবেই শেষ পর্যস্ত, এবং 

তখন তাকে হত্যা! করতেই হবে। অথচ এই সহজ কথাট| ফোটো গ্রাফাররা 

ভেবে দেখেন না| তাদেব ধাপণা, বুঝি বদমেজাজী হস্তিনী আর তার বাচ্চা 

ফোটোগ্রথফারের কোন খারাপ মতলব নেই বুঝতে পেবে তাকে অসংখ্য ছবি 

তুলতে দেবে । আসলে কিন্তু এমনটি কচিৎ কখনো! ঘটে থাকে । দু-একবার 

সাবধানী ডাক ডাকবার পরও যদি হস্তিনী দেখে তবুও মানুষটা সঙ্গে-সঙ্গে সরে 

যাচ্ছে না, তখন আর সে কোন দয়] মায়া করে ন1। 

সিনে ক্যামেরার একঘেয়ে শবে আর সাধারণ বড ক্যামেরার হঠাৎ-ক্লিক 

শবে বনের জন্ত যেমন খেপে যায় এমন খ্যাপা আর কিছুতে খেপে না। 

হাতিকে আক্রমণে উদ্দ্ধ করে তুলতে হলে একট! ভারি ক্যামেরা তার দিকে 

ফিরিয়ে শব্ধ করাই হল সবচেয়ে সহজ পন্থা। এ শব্দের ফলে কত আক্রমণ 

যে চিত হয়েছে তার সংখ্যা নেই। কোন হাতির ছবি তুলতে হলে সবার 

আগে তাই আমি ক্যামেরাম্যানদের এই নির্দেশ দিই, ষেন আমি বলা-মাত্র 

সঙ্গে সঙ্গে তাদের ক্যামেরা বন্ধ করে সরে যায়। প্রথমটায় সকলে ভাল 
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মনেই রাজি হয়। এর পরেই হয়ত জঙ্গল ভেঙে অনেক সন্ধানের পর সন্ধান 
চলে, মনে হয় সবাই যেন ক্যামেরার সঙ্গে ক্ষন করেছে। হয়ত হাতি 

রয়েছে নিবিড় বনের অন্তরালে, হয়ত বা দেখা গেল জন্তটার পেছন দিকটা 

ক্যামেরার দিকে ফেরানো । “এমন সময় হয়ত একটা মন্ত পুরুষ-হাতি ভয় 

পেয়ে হঠাৎ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একেবারে রোদে মাখা একটা জায়গায় এসে 

পড়ল। নিশ্চল দীড়িয়ে রইল সে--তার ছু-কান প্রসারিত, শুঁড তুলে নে 
বাতাসে ত্রাণ নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ফৌটোগ্রাফারকে বলি পেছিয়ে যেতে, 

কারণ আমি জানি ক্যামেরার সাঁমান্তর্ীব্ব হলেই সে আক্রমণ করে বসবে। 
ফোটোগ্রফার কিন্তু দেখে এই তাৰস্ষোর্ধ ; জঙ্গলে এমন হযোগ আর সে 

পাবে না, ক্যামের] চালাতে শুরু করে!সে |সঙ্গে সঙ্গে হাতিট] তাডা করে, 

এবং তার ফলে আত্মরক্ষার তাগিদে কট হাতির গ্রাণান্ত হয়। 

ভাল করে যদি হিংস্র জন্ত্ন ছবি তুলতে যেতে হয় তাহলে আগে থেকেই 
শিকারের লাইসেন্স তৈরি করিয়ে নেওয়! ডাল-_-শিকারে যাবার সময় যেমন 

তেমনি; কারণ এতে করে ব্যাপারটা বেশ সহজ হয়ে পড়ে। যদি 

ফোটোগ্রথফার কোন হ|তি ধেখিয়ে সেট! ছবি তুপতে চায় তার উত্তরে আমি 
শুধু বলি, 'আপনার একটা মাত্র হাতি মাববার লাইগেন্দ আছে; যদি হাতিট। 
তাড়া করে আসে, তাহলে সেটাকে মেদেই লাইসেন্সটা ফুরিয়ে ফেলতে আপনি 

রাজি তো? তাতে যদি সে খাজি হয তাহলে আর কোণ হাঙ্গামা নেই, যত 

ইচ্ছে ছবি সে তুলতে পারে। শেষপযন্ত যখন হাতি আক্রমণ করে বসে তখন 

আমি তাকে গুলি করে মারি। বিরক্ত হলে যে-কোন জন্তুই তাড়া করবে, 

ন্থতরং সে ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাই ভাল । 

কিন্তু তাহলেও আমি বলতে বাধ্য ষে কখনো কখনো এইসব জন্তরাও 

আশ্চর্ধ ধেধের পরিচয় দিয়ে ক্যামেরার শব্ধ সহা করে থাকে । একবার আমি 

একপাল হাতির মাত্র ত্রিশ গজের মধ্যে একদল ফোটো গ্রাফারকে দেখে বিন্ময়ে 

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম । ক্যামেরার অ।লো৷ ঠিক করা, লেম্দ পাণ্টানো, 

বিশেষ কোন কোণ থেকে ছবি তোল] ইত্যাদি ব্যাপারে তার! প্রচুর লম্ফঝম্ফ 

করছিল। হাতির] যে তাদের সাড়। পেয়েছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই ; 
কিন্তু তবুও তারা ফোটো গ্রাফারদের এই অঙ্গভঙ্গি শাস্তভাবে সহ করল। 

সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে চিন্তা করার পর আমার স্থির বিশ্বাস হল যে 

হাতির! নিশ্চয় ওদের একপাল বেবুন বলে ভুল করেছিল। হাতির দৃষ্টিশক্তি 
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ছল্প, হুতরাং এহেন ক্ষেত্রে এরকম ভুল করা তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। 

অবশ্ত এ কথ! আমি বলতে চাই না যে যত টুরিস্ট বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবি 
নিয়ে আফ্রিকা থেকে ফিরে আসে সকলকেই সেইসব জন্ত বধ করতে হয়েছে। 

কেনিয়ার অনেক অঞ্চলেই লরি থেকে ভাল-ভাল ছবি তোলা সম্ভব, বিশেষ 

করে যদি ক্যামেরায় টেলিফোটে! লেন্স থাকে । এক সমুয়ে মোষের ছবি 
তোল৷ ছিল যেমন কঠিন তেমনি বিপজ্জনক । কিন্তু মোষের গতিবেগ তে। 

মাত্র ঘণ্টায় পয়ন্রিশ মাইল, সুতরাং একপাল পলায়মান মোষের পিছু নেওয়া 

লরির পক্ষে কিছুই কষ্টকর নয়। লির নিরাপত্তার মধ্যে থেকে ফোটে 

তোলায় বিপদের ঝুকি থাকে না বললেই চলে। ফোটোগ্রাফারের প্রধান 

অন্থবিধে সেখানে হল ক্যামেরা স্থির রাখা, আর ধুলো এডানো। একবার 

কলোনিয়াল ফিল্ম কর্পোরেশন থেকে একটা সাকুপাব পাঠানো হয়। একটা 

খুব ক্যকগে অঞ্চল দিয়ে আমরা একট যোষের পালের পিছু নিয়ে চলেছি। 

চলস্ত লরি আর মোযদের দৌডনোর ফলে এত ধুলো! উঠেছিল যে মনে হচ্ছিল 

যেন একরকম কুয়াশাব মধ্যে দিয়েই আমরা চলেছি। একট! মোষ পালাতে 
গিয়ে তুল করে দল থেকে বেরিষে সোজা আমাদের লরিতে এসে পডল। 

বনেটের উপর সে পা ফাক করে পডে গেল এবং সেইভাবেই সে রইল যতক্ষণ 

না ড্রাইভার কোনরকমে তাকে নামিয়ে ফেলল। 

শিকারীর একমাত্র বাসনা হল শিকার করা । কিন্ত ফোটো গ্রাফারেব 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন বিশেষ ভঙ্গিতে জন্তকে পাওয়া দরকার | কিন্তু বনের 

পশ্তর মেজাজ সব সময়ে সঠিক আন্দাজ কর! সম্ভব নয়, এ কাজটায় তাই অনেক 

সময়েই যেমন ছুঃসাহস তেমনি সাবধানতার প্রয়োজন । একবার একটা বড 

ফিল্ম কোম্পানির কাজে হাতির ছবি তুলতে গিয়ে আমি আর-একটু হলেই 
এক স্থানীয় ব্যক্তির প্রাণনাশের কারণ হয়ে উঠছিলাম | 

একফালি ফাক! জায়গায় আমর! হাতির পালটার সন্ধান পাই। ক্যামের] 
সাজানো! হল, কিন্ত হাতিদের মধ্যে সহযোগিতার কোন চিহৃই নেই। 
আমাদের দিকে পেছন ফিরে তারা এক জায়গায় জডো হয়ে রইল, ফলে ছবি 

ষাহ্ল তা অতিবিশ্রী। ডাইবেক্টর আমায় বললেন চেষ্টা করতে যাতে ওর 
ক্যামেরার দিকে মুখ করে। কিছুক্ষণ চিন্তর পর আমি ঠিক করলাম একটি 
স্থানীয় লোককে এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব যেখান থেকে তার গায়ের গন্ধ 
হ1তিট1 পেতে পারে, কারণ আমার মনে হল হয়ত হাতিট। হঠাৎ মানুষের গন্ধ 
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পেলেই "আমাদের দিকে ফিরবে । আমার নিজের যাওয়া সম্ভব হল না, কারণ 
যি কোন কারণে হাতিরা আক্রমণ করে বসে তাহলে সামলাতে হবে। 

যাকে পাঠালাম সে ছেলেটি মাসাই,_-চমৎকার ছেলে, আর মাসাইদের 

মতই দুঃসাহসী । মাসাইরা 'খুব তাডাতাডি দৌড়তে পারে, এই ছেলেটি 

আবার বিশেষ দক্ষ, যেজন্তে সে এযাত্র! প্রাণে বেচে গেল। হাতিদের ঘিরে 

আস্তে আস্তে সে গেল যেদিক থেকে বাতাস বইছিল সেদিকে । তার গন্ধ 

পেতেই হাতির] শু'ড তুলল, আর আমি তাদের ফিরে দাড।নো।র প্রতীক্ষায় 
রইলাম। কিন্তু তা না হয়ে হল কি, একটা ছোট পুরুব-হাতি দল ছেডে 

বেরিয়ে ক্রুদ্ধ বুংহিতধ্বনি তুলে ছেলেটিকে তাড। করল। 
অনেকট] দূরে থাকায় তাকে গুলি কণা আমার পক্ষে, সম্ভব হল ন|। 

প্রাণপণে দৌডতে শুরু করল ছেলেটি, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই হাতিটা তার কাছে 
এগিয়ে আসছে । ছেলেটি তাপ একমাত্র আচ্ছ।দন গ।য়ের কথ্বলট ফেলে দ্বিলে, 

এই আশায়, যে হয়ত সেটা হ।তিটার মনোযোগ আকর্ষণ করবে । হাতিট! কিন্তু 

থামল না। ছেলেটি প্রাণপণে ছুটে চলল বটে, কিন্ত হাতিটার যেন মাটিতে 

পাই পডে না। বুঝলাম ছেলেটির জীবনের আশা করা দুরাশা মাত্র। 
হঠাৎ ছেলেটির সামনে ছ-ফুট চওডা একট। খদ মত পড়ল, সেটা সে 

ডিঙিয়ে পার হয়ে আবার দৌড শুরু করল। হাতিটা কিন্ত লাফাতে পারল 

না)-সামনে একটা পাথরের দে ওয়াল থাকলেও সে এতটা বাধা পেত কিনা 

সন্দেহ। খদটার ধার দিয়ে সে ঘুরতে ফিরতে লাগল এধিকে ওদিকে আর 

ক্রেধে আত্মহার] হয়ে চিকার করতে করতে পথ খুঁজতে লাগল । শেষ পর্যস্ত 

সে বিরক্ত হয়ে আবার তার দলে ফিরে গেল। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এর 

পর হাতির দলট! ক্য।মেরার দিকে মুখ ফিরিয়েছিল, ফোটোগ্রাফারনাও তাদের 

প্রয়োজন মত ছবি নিতে পেরেছিলেন । 

এমন দিন হয়ত আসবে যখন আফ্রিকায় শিকার আর বন্দুকে নয়, 

ক্যামেরার মারফতই হবে| অনেক দিক দিয়েই অবশ্য সেট! খুব ভাল হবে। 

কিন্তু আমি যে আমার সময়ে বন্দুক নিয়েই বড-বড জন্তর সম্মুখীন হয়েছি, 

ক্যামের। নিয়ে নয়, এতেই আমি খুশি । এমনকি মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় 

যে জন্তদেরও যেন পছন্দ ছিল সেইদিকেই। 
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৪১৬॥ সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক জস্ত 

কয়েক বছর ধরেই শিকারীর1 আমায় জিজ্ঞাসা করে আসছেন) “আচ্ছা হাণ্টার, 

আফ্রিকার হিংন্র জন্তদ্দের মধ্যে কাকে তোমার"সবচেয়ে সাজ্ঘাতিক মনে হয় ?' 

এ প্রশ্নের কোন সঠিক জবাব দেওয়। সম্ভব নয়, তবুও এ বিষয়ে আমার যা 
ধারণ! মোটামুটি বলছি। অনেকটাই যে অবস্থার উপর নির্ভর করে তাতে 

সন্দেহ নেই। যে জন্ত হয়ত জঙ্গলের মধ্যে অত্যন্ত সাজ্ঘাতিক, ফাকা জায়গাষ 

তাকে গুলি করা সহজ হতে পারে ; আবার এক শিকারীর পক্ষে যে জন্ত সহজে 

মারা সম্ভব, আব-এক শিকারীর পক্ষে হযত সে জন্ত শিকার করা অত্যন্ত কঠিন। 
যেমন ধরুন, যে শিকারী খুব চটপট রাইফেল ব্যবহার করতে পারে, দিংহের 

আক্রনণ তার কাছে ততটা মারাআক মনে হবে না যতটা হবে এমন কোন 

শিকারীর কছে, রাইফেলেব ব্যবহারে যার তাড।তাডি হাত চলে না। তা 

ছাডা শিকাগীর পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর তো অনেকটা নির্ভর কবেই। কোন 

শিকারী এক ধবনের শিকারে বিশেষ পারদর্শী এবং সেই জঅন্তব চালচলন সম্বন্ধে 

সঠিক ধারণা থাকায় এ জন্ধ শিকারট। তার কাছে আযাসসাধ্য ব্যাপারই হয়ে 
পড়ে। অথচ সেই একই শিকাবা হয়ত অন্য কোন হিংন্র জন্তর সম্মুখীন হলে 

অত্যন্ত অন্ন্বিধ্যে পডবে, তাব পক্ষে তাই এই মন্তব্যই স্বাভাবিক যে এই 

জন্তটি অত্যন্ত ধৃত ও হিংঅ। 
অনবরত শিকার করার ফলে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই অনেক জন্তর 

স্বভাবের পর্যস্ত আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। উনিশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যেসব 
জন্ত শিকার করা সহজ ছিল, আজ তার! অনেক বেশি ধূর্ত ও হিংস্র। বিশেষ 

করে হাতির বেলাতেই এ কথা খটে। তার! জানতে পেরেছে যে মান্ষ এখন 

তাদের শত্রু, আগের মত আর তাকে বিশ্বাস কর। চলবে না । 

কয়েক বছর আগে আমার এক বন্ধুব সঙ্গে এক বিখ্যাত পুরোনে। দিনের 

শিকারী একসঙ্গে শিকার করেন । শিকারা তার সময়ে ছু-হাজারেরও বেশি হাতি 

শিকার করেছেন। হাতি শিকারে বেরোবার সময় বন্ধু আমাকে তাদের সঙ্গে 

যেতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু আমি তাতে রাজি হই নি। আমি জানতাম 

এই বয়ন্ক শিকারী অত্যন্ত হালকা রাইফেল ব্যবহার করতেন, তাই ভেবে 

দেখলাম যে মাগতে তো৷ তিনি পারবেন না, কেবল হাতির খেপিয়ে আর ভয় 

পাইয়ে দেবেন, যার ফলে তার্দের হত্য। কর] অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠবে । 
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আমার এ কথা শুনে বন্ধু এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন, যেন আম 

পাগলের সঙ্গে কথা কইছি। বললেন, “বল কী হাণ্টার! এই ভত্রলোক যত 

হাতি মেরেছেন, সার জীবনে তার অর্ধেক হাতিও তুমি মারতে পারবে কি না 

সন্দেহ; তবু কি তুমি বলতে "চাও যে তিনি একাজ তোমার চেয়ে ভাল 

বোঝেন না?? 

আমি বুঝিয়ে বললাম, 'গজদন্তশিকারী হিসেবে ভদ্রলোক নাম করেছিলেন 

প্রায় ত্রিশ কি চল্লিশ বছর আগে । তখনকার দিনে হাতিরা থাকত ফাকায়, 

এবং শিকার বেশি করা হত না বলে তারা মাঞ্জষকে ভয় করত না। 

শিকারীর পক্ষে তখন ফাকা জায়গায় গিয়ে হালকা বন্দুকেই হাতি শিকার করা 
সম্ভব ছিল। কিস্ত আজকাল আর সে দিন নেই, হাতিকে এখন ফাকায় 

পাওয়া যায় না, সে থাকে ঘন জঙ্গলের অন্তবালে। তা ছাডা শুধুষে বন্দুকের 

সঙ্গে এদের যথেষ্ট পরিচয় আছে তাই নয়, ঝোপের আডালে আত্মগোপনের 

ক্ষমতাও এদের অসাধারণ । হাতি শিকার আর আজকাল আগের মত সহজ 

ব্যাপার নয়, অত্যত্ত বিপদে ভরা । 

আমার মনে হল না কথাটা বন্ধুব মনে ধরেছে ঃ গেলেন তিনি বুডে! 

শিকারীর সঙ্গে। বেশ কয়েক মাস পরে তিন্নি ফিরে এলেন ন।ইবোবিতে। 
তীর কাছে শুনলাম, গজদস্ত যা তারা পেয়েছিলেন তাতে করে শিকারের খরচ 

পর্যস্ত উঠেছিল কি না সন্দেহ । 

বন্ধুর পরে বলেছিলেন যে এতবারই তারা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে 

রক্ষ। পেয়ে গিয়েছিলেন যে শেষ পধন্ত যে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছেন এজস্ে 

নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছেন | 

আফ্রিকার জঙ্গলে সকল রকমের হিংশ্র জন্তই আমি শিকার করেছি, 

শ্বেতাঙ্গ শিকারী হিসেবে বা! শিকার বিভাগে চাকরি নিয়ে নিয়ন্ত্রণের কাজে যুক্ত 
থেকে । কোন বিশেষ ধরনের শিকারে যে আমি পারদশী হয়েছি তা নয়, 

ক্রমবর্ধমান মন্তস্ব-সমাজের জন্তে জমির তাগিদে অসংখ্য পন্ত আমায় মারতে 

হয়েছে, যার ফলে এইসব ভয়ঙ্কর অস্ত মারার ব্য।পারে কোন-না-কোন রেকর্ড 

আমার রয়ে গেছে। এ কথা যে আমি গর্বের সঙ্গে বলছি তা নয়, কাগণ আমি 
আঁনি,আমি যে-স্থষোগ পেয়েছিলাম, যেকোন শ্বেতাঙ্গ শিকারীই হয়ত তা পেলে 

তা করতে পারতেন, তার চেয়ে ভালই হয়ত পারতেন । এ কথা বলার আমার 

উদ্দেশ্ট হল এই যে এর ফলে বেশিরভাগ শিকারীর থেকেই এ বিষয়ে আমার 
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অভিজ্ঞতা অনেক বেশি হয়েছে। তাই আমার পক্ষে আফ্রিকার পাচটি ভয়ঙ্কর 

প্রাণী শিকারের কথা বল! মানেই সে এমন একজনের কথা, যে এই পাচ রকম 

প্রাণীই প্রচুর সংখ্যায় মেবেছে। তবুও আমার পক্ষেও খুব জো করে কিছু 
বল! ঠিক হবে না, কারণ আগেই বলেছি, অনেকখানিই নির্ভব করে সময়, 
অবস্থান ও বিশেষ কোন মানুষ বা পশুর উপর। 

প্রথমেই বলি, আহত হলে বা কোণঠাসা হলে যেকোন জন্তই সাজ্ঘ/তিক 

ইয়ে উঠতে পাবে। আমি দেখেছি ওয়াটারখাক্, সেবল্ আযাণ্টেলৌপ ব! 

বরাহ এহেন অযস্থায় পডলে অত্যন্ত মরীয়া হয়ে ওঠে। তাই আমি আমার 
মন্তব্য কেবলমাত্র এই পাচটা প্রাণীব উপবেই সীমাবদ্ধ বাখব--হাতি, গণ্ডার, 

মোষ, সিংহ, ও লেপার্ড | শিক।রে যত দুর্ঘটনা আফ্রিকায় হয়েছে তায় প্রায় 

সমস্তই এইসব জন্তদের কবলে পড়ে । 

বুদ্ধিবৃতিতে এদেব মধ্যে প্বশ্রেষ্ঠ হল হাতি। অন্য কোন প্রাণীর সঙ্গে 

এ বিষয়ে তার তুলনা চণে না। দে বোঝে যে শিকারীকে না ঘাটানোই 
বুথিমানেব কাজ। জানে সে যে বন্ুকধ|পী মাণ্ষের প্রতিছন্বী হিসেবে সে প্রায় 

কিছুই নখ, মানুষকে তাই সে পাবতপক্ষে তাডা ন। কবে ববং এডিয়েই চলে। 

আমি অবশ্য বলছি সুস্থ স্ববভাবিক হাতিব কথা। হাতি শিকারের ক্ষেত্রে 

প্রধান সমস্যা হল হাতি যতট] সম্ভব কাছে যাঁওয়], যেখান থেকে গুলি করা 

সম্ভব হতে পারে, অথচ তাব আওতার মধ্যে পডতে ন| হয়। 

বল। বাহুল্য, এব ব্যতিক্রমও আছে। হাতি যখন বোঝে যে মানুষ তার 

পিছু নিয়েছে অথচ কিছুতেই সে তাকে এডিয়ে যেতে পারছে না, সেবকম 

ক্ষেত্রে অনেক সময়ে সে শিকাবীকেই শিকার করতে উদ্যত হয়। এই সমযে 

হাতি অত্যন্ত সাজ্ঘাতিঞ হয়ে ওঠে, বিশেষ করে যদি তার শিকারের অভিজ্ঞতা 

থাকে আব মানষের চলাফের] সম্বন্ধে কিছু ধারণ! থাকে । 

একবার একটা হাতিপন ছুই সঙ্গীকে মারবার পর তৃতীয় হাতিট! তার 

চিহ্নিত পথের ধারে আমার প্রতীক্ষায় লুকিয়ে ছিল। আমার ভাগ্য ভাল 

যেও আমাকে মারবাব আগেই আমি ওকে মারতে পেরেছিলাম । কিন্তু 

বেশিরভাগ হাতিরই স্বাভাবিক প্রবণতা হয় পালানোর দিকে । তাছাড৷ 

দেখা গেছে, এবং এট! একট] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার--যে তেডে-আস! হাতি 

প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই গুলি খেলেই ফিরে যায়, এমনকি আঘাত মারাত্মক না 

হলেও। গুলিব সঙ্গে পরিচয় হবার পর খুব কম হাতিই মরীয়া হয়ে আক্রমণ 
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করে থাকে । এই ছুই কারণে আমার ধারণা, এই পচটি প্রাণীর মধে) সবচে 

কম মারাত্মক হল হাতি। 

এব।র গণ্ডারের কথা ধরা যাক। হাতির সঙ্গে তার বিশেষ তফাত এই যে 

প্রায়ই সে আক্রমণ করে বসে, আক্রমণের কোন কারণ না থাকলেও । এর 

ফলে গণ্ডারকে বিশেষ ভয় করতে হয়। তবে, গণ্ডারও গুলি খেলে সাধারণত 

পালিয়েই থাকে। 

একবার তিনটে গণ্ডার একসঙ্গে আমায় তেডে এসেছিল। মধ্যেরটাকে 

(এটা শ্ত্রীগণ্ডার) মেরে ফেলবার পর তার বন্ধু পুরুষ-গণ্ডারদুটি এমন 

বেগে আমার ছু-দিক দিয়ে দৌডে পালিয়ে গেল যে ভাল করে দেখতেই 

পেলাম কি না সন্দেহ। গণ্ডার না হয়ে যদি ওবা মোষ হত তাহলে ওদের 

একটা না! একটা অতি অবশ্থই ছুটে এসে আমায় শিঙে তুলে ছিটকে 

ফেলে দিত। 

তার মানে অবশ্ত এ নয় যে গুলি খেলে প্রতি ক্ষেত্রেই গণ্ডার পালিয়ে 

থাকে । আরও একবার আমি ঠিক একই রকম অবস্থায় তিনটে গণ্ডারের 

তাডা খেয়েছিলাম । আমার হাতে ছিল ৫০* নং দৌনলা! এক্সপ্রেস রাইফেল । 

ডান আর বারের ছুই গুলিতে ছুটো গণ্ডাব পড়ে গেল, তারপর ববন্দুক-বাহকের 

কাছ থেকে নতুন খন্দু+ক নিতে গিয়ে দেখি, কথন সে পালিয়েছে । গগ্ডারের 

ডা দেখে বন্দুকটা নিয়েই দৌডে পালিয়েছে সে। 

তৃতীয় গণ্ডারটা ইতিমধ্যে প্রা আমার উপর এসে পড়েছে। তার চোখ 

প্রায় বন্ধ, অত্যন্ত সরু হয়ে গেছে । শেষ মুহূর্তে আমি চেষ্টা করলাম তার পথ 

থেকে লাফিয়ে মরে যেতে । লাফিয়ে উঠেছি, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে আমি এমন 

আকশ্সিক একটা ধাক্কা খেলাম যে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলম। ভাগ্য ভাল যে 

গণ্ডারটা নাকের সিধে চলে গিয়েছিল, আর সে ফিরে আমায় মারতে আসে নি। 

গণ্ডারর। সাধারণত একবগ গা হয়ে থাকে । শুনেছি ঢু' মারার মুহুতে তারা 

চোখ বন্ধ করে থাকে,_আমার অভিজ্রতাও সেই একই কথা বলে। যাই 

হোক, এবিধয়ে নতুন অভিজ্ঞতা নঞ্চয়ের সম্ভাবনা সষত্বে পরিহার করে এসেছি। 

এই ঘটনা বিবৃত করার উদ্দেশ্। এই যে, কোন্ জন্ত যে কখন কী করে 

বসবে তা সব সময়ে সঠিক আন্দাজ কর! সপ্তব নয়। কিন্তু তাহলেও এটুকু 

মোটামুটি বল! যেতে পারে ষে সাধারণত বন্দুকের গুলি অগ্রাহ্ করে কোন জন্তই 

আক্রমণ চালায় না। আমার হিসেবে তাই গণ্ডারের স্থান হল চতুর্থ, তাকে 
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থে হাতির চেয়ে সাঙ্ঘাতিক বলছি সে তার গৌ-র জন্তে। তবে, মোষ,বা! সিংহ 
বা চিতাবাঘের মত অত সাজ্ঘাতিক সে নয়। 

অনেক শিকারীর মতে আফ্রিকায় সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জন্ত হল মোষ। এই 

ধারণার সপক্ষে অনেক কিছু বলা যেতে পারে। গুলি খাওয়া সত্বেও মোষ 

থামে না বা সরে যায় না-_সমানে তেড়ে আসে । সহজেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে 
এবং সামান্ত কারণেই আক্রমণ করে বসে। আক্রমণের সময় সে তার বিশাল 
ছুই শিং বাগিয়ে ছুটে আসে, খুব ভারি র।ইফেরেল গুলি ছাড় তাকে প্রতিহত 

করা অসম্ভব । কাউকে যদি সে ধরাশ|দ়্ী করে, প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই সে 
আবার ফিরে গিয়ে তাকে গু তিয়ে থাকে । শক্র হিসেবে মোষ চতুরও কম নয়। 

শিকারী হয়ত আক্রান্ত মোষের চিহ্ন ধরে অগ্রসর হচ্ছে, হঠাৎ হয়ত দেখ! গেল 

কথন সেই মৌষ ঘুরে পেছিয়ে এসে অতঞ্চিতে শিকারীকেই আক্রমণ করে 

বসেছে। আহত মোষই বিশেষ করে এই চাতুরির আশ্রয় নেয় যখন সে 
দেখে যে আর বেশি দুর সে যেতে পারবে না। 

মোষের সমস্তগুলে! ইন্দ্রিয় সর্বদ1 সজাগ থাকে, কিন্ত অন্য কোন হিং জন্ত 
সম্বন্ধে সেক বলা চলে না। আগে বলেছি, হাতি ও গণ্ডারের স্রাণশক্তি 
অত্যন্ত প্রথর হলেও দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত অল্প। সিংহ ও চিতাবা ঘের দৃষ্টিশক্তি 
ভাল হলেও অন্যান্থ জন্তর তুলনায় তাদের স্রাণশক্তি প্রায় নেই বললেই চলে । 
মোষের কিন্তু দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও ভ্রাণশক্তি সমস্তই অত্যন্ত তাক্ষ; এ এক 
অতি সাজ্যাতিক ব্যাপার । 

তাহলে কেন আমি মোষকে আফ্রিকায় সবচেয়ে সাজ্ঘাতিক জন্ত বলছি 

না? তার কারণ, তার বপুর বিরাটত্ব। যে জন্তর ওজন পচিশ মণেরও 

বেশি, অত্যন্ত ঘন বণ ছাডা লুকিয়ে থাক! সম্ভব নয় তার পক্ষে । তা ছাড়া 

তেড়ে-আসা মোষকে গুলি করার মত জায়গার অভাব হয় না, কোথাও 

না কোথাও তার গায়ে গুলি লাগবেই । স্থতরাং বন্দুক যদি যথেষ্ট ভারি হয় 
তাহলে তাকে ফেলে দেওয়া অত্যন্ত সহজ, তখন আর দ্বিতীয় গুলিতে তাকে 

শেষ করত্তে কোন বাধ! নেই। 

তা ছাড়া আরও একটা জিনিস। মোষ যখন তাড়া করে আসে, মনে হয় 

যেন দমে বাতাসের বেগে তেড়ে আসছে, আসলে যদ্দিও তার গতিবেগ ঘণ্টায় 

পয়ত্রিশ মাইলের বেশি হয় না, এবং এই পুর্ণ বেগ পেতেও তার সময় লাগে 
যথেষ্ট । এর ফলে শিকারী বন্দুক তুলে গুলি করার সময় পেতে পারে । 
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এইসষ্ক, কারণে আমার মতে মোষের স্থান হল আফ্রিকার ভয়ঙ্কর জন্ভদের 

মধ্যে তৃতীয় । 

এবার আমরা মার্জার-জাতীয় ছুটো৷ জন্তর আলোচনা করব-_-সিংহ আর 

চিতাবাঘ। আমার মতে সাজ্ঘাতিক জন্ত হিসেবে সিংহের স্থান আফ্রিকায় 

দ্বিতীয়। অত্যন্ত পাতল। জঙ্গলের আডালে আত্মগোপন কর1, আর প্রচণ্ড 

গতিবেগ-_এ বেগ পূর্ণতা লাভ করে প্রায় সঙ্গে-সগেই- সিংহের এ ছুটে 

ব্যাপারই অত্যন্ত মাবাত্মক। তাছাডা তার শরীব মোষের তুলনায় অনেক 

ছোট হওয়।য় গুলি করাও অপেক্ষাকৃত কঠিন। পিংহ মাত্র কযেকট] লক্ব1-লঙ্বা 

লাফেই শিকারীর উপর এসে পডে, যেজন্তে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করাও 
কঠিন! ছুঃসাহসে৪ও নে যোষেব চেয়ে কমতি যায় না, বন্দুকের গুলিতে 

পেছপা হবার পাত্রও সে নয়, জীবন পণ করে আক্রমণ কবে সে, হয় মারবে 

না-হয় মরবে। যর্দি সে পূর্ণ গতিবেগেব সঙ্গে কোন মানুষকে ধাক্কা মারে, 

হয়ত সে অজ্ঞান হয়ে পডে যাবে, এবং এজন্সে তাব ভাগ্য ভাল বলতে হবে, 

কারণ সিংহের কামডের যন্ত্রণা তাকে সহা করতে হবে না। 

ফোটোগ্রাফের অধ্যায়ে বলেছি, সিংহ হল ঠিক যেভাবে শিকারী তাকে 
দেখবে তাই। লরিতে থেকেও মান্য গ্রাফ কোন বিপদের মধ্যে না গিয়েই 

সিংহ শিকার করতে পারে, এবং বোমা বা ম।চান থেকে গুলি করার ব্যাপারেও 

সেই একই কথা বলা প্রযোজ্য । কিন্তু জঙ্গলে ঢুকে সিংহ শিকার সম্পূর্ণ 
অন্য ব্যাপার, কারণ সে-ক্ষেত্রে শিকারীর চেযে সিংতেরই স্থবিধে বেশি। সে 

জানে শিকারী কোথায়, কিন্তু তার অবস্থিতি শিকাবীর সঠিক জানা নেই। সে 

শিকারীর কাছে যাবে না, শিকারীকেই তাব কাছে যেতে হবে। হাতি ব! 

গণ্ডার বা মোষকে আক্রমণে প্রবোৌচিত করা যায়, সেক্ষেত্রে শিকারীর খানিকটা 

হবিধে হতে পারে। ও২ং-পেতে-থাকা সিংহ কিন্তু গ্রতীক্ষা করে থাকে, 

একেবারে নিশ্চিত না হলে সে পারতপক্ষে আক্রমণ কবে না। মনে নাখতে 

হবে আমি এখানে এমন একজন শিকারী'র কথা বলছি যে মাত্র একটি সিংহের 

পিছু নিয়েছে । যদি জঙ্গল পিটিয়ে সিংহকে শিকার্ীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয় 

তাহলে অবশ্য ব্যাপাবটা অত্যন্ত সহজ হয়ে আসে। এও ধরে নিচ্ছিষে 

শিকারীর অস্তিত্ব সিংহের জান! আছে,_-শিকারী যে অতকিতে তার উপর 
গিয়ে পড়েছে তা নয়। কেবলমাত্র বশ্দুক-বাহককে সঙ্গে করে সিংহের পিছু 

নিয়ে জঙ্গলে গ্রবেশ কর! যেমন কঠিন তেমনি বিপজ্জনক । 
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পূর্ণদেহ সিংহের সাহস আর শক্তি কথায় প্রকাশ করা যায় না। একটা 

সিংহ একবার একট] দশ টন লরিকে আক্রমণ করে বসেছিল। মাত্র দশ ফুট 

তফকাত থেকে সে আমাদের লরি লক্ষ্য করে লাফিয়ে ওঠে। অপূর্ব সে লাফ ! 

সমস্ত দেহট] লম্বা! ট/ন টান হয়ে গেছে । অনেক সিংহ অনেকবার আমায় লক্ষ্য 

করে লাফ দিয়েছে, কিন্তু এত চমৎকার দেহসৌষ্ব আর কখনো আমার চোখে 

পড়েনি | লরির পেছনদিকটায় এত জোরে সে ধাক্কা দিয়েছিল যে অত বড 

গ্রাডিট। থর-থর করে কেঁপে উঠেছিল। 

ড্রাইভারের আসনে যেখানে আমি ছিলাম সেখান থেকে দেখতে পাইনি 

গ্রাডির পেছনদিকে ব্যাপারটা কী হচ্ছে। আমার সঙ্গে ছিল আযাণ্টেলোপ 

মারার ৩০-০৬ স্প্রিংীন্ড বন্দুকট1, মেটা নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেলাম 

পেছন দিকে । দেখলাম সিংহট। পরম হতাশায় মন খারাপ করে আস্তে আস্তে 

পেছন দিকে চলে যাচ্ছে । 

সিংহকে যদি আগেকার ভয়ঙ্কর জন্তদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দেওয়৷ হয়, 

প্রথম স্থানের অধিকারী তাহা কোন্ জন্ত? আমার মতে সে হল চিতাবাঘ । 

আমি জনি অনেক শ্বেতাঙ্গ শিকারীই এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন না, 

কিন্তু তবুও আমি এই মতই পোষণ করি। অসংখ্য চিতাবাঘ আমি শিকার 

করেছি, -সংখ্যায় কত হবে তা সঠিক বলা সম্ভব নয় কারণ আমর] শিকার 

করতাম চামডার জন্গে, কোন রেকর্ড রাখার কথা তখন মনে হয় নি। প্রথম 

যখন আমি কেনিয়ায় আসি, চিতাবাঘ শিকার করা তখন একটা প্রশংসার কাজ 

বলে গণ্য হত, কারণ গৃহপালিত প্রাণীদের উপর তার অত্যন্ত অত্যাচার 

করত। চিতাবাঘের থাবায় আহত হলে সে ঘা বিষিয়ে ওঠে, কারণ সিংহের 

মত চিতাবাঘের নখের ডিতরেও তার শিকারের জন্ধর পচা মাংস লেগে থাকে, 

ফলে কোন ভেডা বা গকুর গায়ে সামান্য একটু আচড লাগলেও সে মারা 

পড়ে। মালিক যদি তার গৃহপ।লিত পশুকে রক্ষা করতে আসে, তাকেও সে 

আক্রমণ করতে ইতস্তত করে না,_প্রথমদিকের অনেক ওঁপনিবেশিককেই 
চিতাবাঘের আক্রমণের ফলে কাউকে একটা চোখ, কাউকে বা মুখের অন্য কোন 

অংশ হারাতে হয়েছে, কারণ মাচ্নুষকে আক্রমণ করার সময় চিতাবাঘ সর্বদাই 

তার মুখ লক্ষ্য করে লাফিয়ে উঠে সামনের পায়ের বিষাক্ত থাব। দিয়ে তার চোখ 
উপড়ে নেবার চেষ্টা করে এবং ইতিমধ্যে তার পেছনের পাও সমানে কাজ করে 

চলে এবং সেইসঙ্গে সে সাধারণত তার ঘাড়ে কিংব1 কাধে দাত বসায়। 
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|একবার আমি এক বন্ধুর সঙ্গে মাসাই রিজার্ভে চিতাবাঘ শিকারে 

গিয়েছিলাম । দেখলাম একটা চিতাবাঘ একটা পাথুরে খাড়াই বেয়ে উঠে 
যাচ্ছে। আমার বন্ধু গুলি করতে গুলিটা তার শরীরের এক জায়গায় গিয়ে 

লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে চিতাবাঘটা এক লাফে পাথরের আড়ালে অনৃষ্ঠ হয়ে 

গেল। তার রক্তের চিহ্ন ধরে আমরা ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগলাম ।-- 

ছু-জনের মাঝখানে কয়েক গজের ব্যবধান, ছু-জনেরই হাতে উদ্ভত রাইফেল 

এ কাজে নার্ভের উপর চাপ শড়ে অত্যন্ত বেশি, কারণ আমরা জানি কোথাও 

না কোথাও সে বড়-বড় পাথরের মাঝে লুকিয়ে আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে, 

স্থযোগ পেলেই তাড়া করে আসবে । 

কুডি গজ মত যেতে না যেতেই হঠাৎ চিত!বাঘট1 কয়েকট] পাথরের পেছন 

থেকে এসে এক লাফে আমার বন্ধুর উপর পল । হুস্ করে সে বাতাস কেটে 
ছুটে গ্রল, -একট1 যেন হলদে আলোর ঝলক মাত্র। আমার বদ্ধু গুলি করার 

ব্যাপারে যথেষ্ট ক্ষিপ্র, কিন্ত হলে কী হয়, বন্দুক তোলবার আগেই চিতাবাঘ 

প্রায় তার উপর এসে পড়েছে । শৃন্যে থাকতেই আমি তাকে গুলি করলাম, 
র[ইফেলটাকে শট-গানের মত ব্যবহার করে। আমাদের পরুম সৌভাগ্য ষে 
বন্ধুর উপর পড়ার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল। ওর লাফের বহরটা পরে 
মেপে দেখেছিল।ম, বারে ফুট । 

যদি কখনো কোন জঙ্গলে চিতাবাঘ শিকার করতেই হয় তাহলে ভারি গুলি 

নিয়ে বারো বোর বন্দুক ব্যবহার করাই আমার পছন্দ। চিতাবাঘ যখন লাফ 

দেয়, তার দেহ সর আর লম্বা হয়ে যায়, তখন সেদেহে গুলিকরা অত্যস্থ 

কঠিন হয়ে ওঠে । আগে বলেছি, তেডে-আসা পিংহকে লক্ষ্য স্থির করে গুলি 

কর! কঠিন, আর চিতাবাঘের ওজন তো পিংহের ওজনের অর্ধেকেরও কম, আর 
আকৃতিতে অনেক ছোট হওয়ার লুকিয়ে থাকার শক্তিও তার অনেক বেশি। 

অনেকে মনে করে থাকেন, যে বন্য জন্তর যেমন আকুতি সে তেমনি হিং, 

এবং সেই হিসেবে একটা পুরুষ-হাতি একটা আড়াই মণ ওজনের চিতাবাথের 

চেয়ে বেশি সাজ্যাতিক। মোটেই কিন্তু তানয়। মান্য অত্যন্ত ছুর্ধল প্রাণী, 

যে-কোন হিং পশ্র পক্ষেই মানুষকে মারা সহজ । কোন হিংস্র জন্তর পক্ষে 

মানুষকে তাড়া করা! কতকট! কোন কুকুরের ইছুরের পিছু ধাওয়ার সামল, 

এবং প্রচণ্ড গ্রেট ডেন বা সেন্ট বানার্ড কুকুরের চেয়ে ইুরের অনেক বেশি ভয় 
ছোট চটপটে টেরিয়ার কুকুরকে । চিতাবাঘ সিংহের মত বলবান না হলেও 

হাণ্টার ২৬৩ 



মানুষকে মারাত্মক আঘাত হানবার পক্ষে তার শক্তি যথেষ্ট, এব 

ব্যাপারটাই শিকারীর হিসেব কর! দরকার | 

চিতাবাঘ অত্যন্ত ম্থার্ট। যদি সে জানতে পারে যেশিকারী তার চিহ্ন 

ধরে এগোচ্ছে, অনেক সময় সে কোন গাছে" উঠে পথের-উপর-ঝু'কে-পডা 

কোন ডালে গিয়ে বসে। শিকারী যদ্দি তাকে দেখতে ন! পয় তাহলে সে 

সাধারণত কিছু করে না? কিন্তু যদি শিকারী উপর দ্দিকে তাকায় এবং তার 

ফলে তার সঙ্গে চিতাবাঘের চোখাচোখি হয়, সঙ্গে সন্ধে চিতাবাঘ বিদ্যুতৎগতিতে 

তার উপর ঝাঁপিয়ে পডে। বেশিরভাগ জন্তই লুকিয়ে থেকে যদি ধরা পড়ে 
মায় তাহলে হয় বিরক্তিকর গর্জন তুলবে, কিংবা পলায়ন করবে। চিতাবাঘের 

কিন্ত স্বভাব তা নয়। যখনই সে শিকারীর মুখ দেখে বুঝতে পারে শিকারী 

তাকে আবিষ্কার করে ফেলেছে, সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করে বসে। 
ছু-ছুবার আমি এমন গাছের নিচ দিযে অন্তান্ত শিক(রীর সঙ্গে চলে গেছি 

যে গাছের উপর চিতাবাঘ ওত পেতে বসে ছিল। ছু-বারেই সে কোন সাডা 

দেয় নি যতক্ষণ না শিকারীর] মুখ তুলে তাকিয়েছে, তারপর মুখ তুলতেই সঙ্গে 

সঙ্গে চিতাবাঘ লাফিয়ে পডেছে। বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র গতিতে গুলি করার 

ফলেই উভয় ক্ষেত্রে শিকারী রক্ষা পেয়ে গেছে। 

চিতাবাঘের চলাফেরা মাটির উপর যেমন স্বচ্ছন্দ গাছের উপরও তেমনি 

হওয়ায়, কেবলমাত্র তার চলে-যাওয়! পথের ছু-দিকে তীক্ষ দৃষ্টি রাখলেই হবে 

না, মাথার উপরের গাছের দিকেও তেমনি নজর রাখতে হবে। এতে করে 

দ্বিগ্তণ জন্থুবিধে পড়তে হয়। 

কেবলমাত্র একটা ব্যাপারে চিতাবাঘের একটু ক্রটি দেখা যায়। একটা 

ছোট ঝোপের মধ্যেই সে আত্মগোপন করতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রায়ই 

দেখা যায়, তার ল্//াজটা ঝুলে রয়েছে । অনেক চিতাবাঘই কেবলমাত্র ল্যাজ 

লুকোতে না পারায় আমার হাতে মারা পডেছে। 

এ ছাডা আর প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই চিতাবাঘ অত্যন্ত ধৃর্ত। তাদের গৃহ- 
পালিত পশু শিকারের কৌশল থেকেই তাদের বুদ্ধিমতার পরিচয় মেলে । 

কুকুরের মাংসের উপর চিতাবাঘের যতই লোভ থাকুক, কুকুরের পাল 

দেখলে কিদ্ত সে পালাতে থাকে । গোটা ছয়েক ছোট-ছোট কুকুরও একটা 

প্রকাণ্ড চিতাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা গাছে আটকে রাখতে পারে। কিন্ত 

কোন একক কুকুরের সন্ধান পেলে চিতাবাঘ তাকে ধরবার জন্তে যথাসাধ্য 
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েষ্টাু্রে থাকে, কখনও বা তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজের আওতার মধ্যেও 
পিয়ে আসে। 

চিতাবাঘের গন্ধ পেলে কুকুর সাধারণত ভীষণ চিৎকার শুরু করে, কিন্ত 
তবুও সে তার মনিবের কাবু ব! বাড়ির নিরাপতা। ছেড়ে চট্ কবে বেরোয় না। 

চিতাবাঘ একটা ফাকা জায়গা! দেখে সেখানে শুয়ে পড়ে, যেন কুকুরের 

ডাকটাকে সে গ্রাহোব মধ্যেই আণছে না। তারপর সে আন্তে আস্তে শব্দ করে, 

আর মাথাটা মাঁটিব উপর কবে ধীরে ধারে ল্যাজটা এপাশে ওপাশে দোলাতে 

থাকে, খেলাব ইচ্ছে হলে কুকুর যেমনটি করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খেপে 
ওঠে কুকুরট!, আর ব্যাপারটা কী দেখবাব জন্তে বাতাস শু'কতে শুকতে 

সাবধানে এগিয়ে আসে সে। এদিকে চিতাবাঘটাব পেছনের পাছুটে। তার 

শরীরেব শিচে চলে গেছে, ঝপিয়ে পডার জঙন্তে সে একেবারে প্রস্তুত, যদিও 

তাকে দেখে সে-কথা আন্দাজ কবা শক্ত । কুকুরটার উপরে সে বিশেষ উৎসাহ 

গ্রকাশ করে না, কেবল আস্তে আস্তে শব করে আর চারিদিকে তাকাতে 

থাকে। শেষ পর্যন্ত যখন কুকুরট1] তার আওতার মধ্যে এসে পড়ে, সামান্তমান্ত 
আভাসও না দিয়ে সে ছেডে-দেওয়] ন্প্রিং-ংএর বেগে কুকুরে উপর লাফিয়ে 

পড়ে। চিতাবাঘের সঙ্গে লডাইয়ে সবচেয়ে বড বা সবচেয়ে হিংশ্র কুকুরেরও 

কোন আশাই নেই। তার দাতগুলো এক ইঞ্চি লম্ব], তার উপর তার থাবা 

তে৷ আছেই। প্রথমেই সে কুকুবটার টু'টি কামড়ে ধরে, আব সেইসঙ্গে তার 
পেটে তার থাবা বসিয়ে দেয়। তারপর কুকুর মরে গেলে সে তাকে মিকটবর্তী 

কোন ঝোপের আডাল্সে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলে । 

কোন শিকারের অভুক্ত অংশ চিতাব।ঘ সাধারণত কোন গাছের ছুই ডালের 

মাঝামাঝি জায়গায় রেখে যায়, যাতে বনের মুর্দাফরাসরা তা না খেতে পারে। 

বড চিতাবাঘ সওয়া মণ ওজনের প্রাণীকে পর্যন্ত নিয়ে গাছের গুড়ি বেয়ে উঠে 

যায়ঃ সে গছে কোন ডাল না থাকলেও । যে গাছে সে তার শিকারকে রেখে 

আসে সেখান থেকে খাশিকটা দুরে আব-একট1 গাছে চডে সে দিনের বেলাটা 
ঘুমিয়ে কাটায়, তারপর অন্ধকাব হলে আবর এসে খাওয়। শুরু করে । 

এই ভয়ঙ্কর জন্ত্দের অন্তত একটা সদৃগুণ আছে। এর] পিংহের মত নয়, 
একটা পুরুয-চিতাবাঘের সঙ্গে একটিমাত্র স্ত্রী-চিতাবাঘ বাস করে। পুরুষ ও 
্ত্রীচিতাবাঘের মধ্যে প্রচুব সন্তাব দেখা যায়। গৃহস্থের গরুবাছুর ন& করছিল 

বলে একবার আমি একটা! স্ত্রী-চিতাবাঘকে বিষ-মাথানো টোপ দিয়েছিলাম। 
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পরদিন সকালে গিয়ে দেখি, স্বী-চিতাবাঘটা টোপের উপর মরে পড়ে রমরিছে 
আর তার সাথী তার মুতদেহের উপরে মাথা রেখে স্সেহের ভঙ্গিতে শুয়ে 

রম্বেছে। আমায় দেখেই পে লাফিয়ে উঠল। প্রিয় সঙ্গীর পাশেই মরে 

রইল সে। | 

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চিতাবাঘের চিহ্ন ধরে অগ্রসর হওয়ার মত অত 

বিপজ্জনক না হলেও লঙ্গা লম্বা ঘাসের মধ্যে খিকারেও বিপদের সম্ভাবন! 

কম নর । টিপ মেরে তাকে বের কর| অপম্তব, গাযে টিল লাগলেও সে একটুও 

নডে না, এবং আক্রমণের পূর্ব-মুহৃ্ পর্বন্ত কোনরকম সাডা দেয় না। 

এক মাপাই গ্রামের যাতব্ববর1 একবার আমায় একটা চিতাবাঘ শিকারে 

পাঠায়”_চিতানাঘটা তাদেরঞ গরুবাছুর মেবে গ্রচুর ক্ষতি করছিল। ছু-জন 
জোয়ান চিহ্ন ধরে-ধরে গিয়ে তাকে খুঁজে শেয়েছিল, কিন্তু ছু-জনেই 

চিতাবাঘটার কবলে পন্ডে ভয়ঙ্কর রকম আহত হয়। গ্রামে পৌঁছে অবাক 
হলাম চিতাবাঘটার হত্যাকাণ্ডের পরিচয় পেয়ে। কোন-কোন দিন রাত্রে 

সে পাঁচটা, এমনকি ছ-টা ঝাছুর পর্যস্ত মেরেছিল, কিন্তু কোনটার মাংস 

খায় নি) মনে হয় নেহাৎ খেলাচ্ছলেই দে এই হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল। 

চিতাবাঘটার চিহ্ন ধরে অগ্রসর হলাম। গ্রামের কাছে এক জায়গায় প্রকাণ্ড 

প্রকাণ্ড পাথরের ট1ই চোখে পডল, একটার উপর একট] এমনভাবে রয়েছে, 

যেন মনে হয় মানুষের হাতে বসানো | কোন কুয়াসা বা তুষারপাত এ অঞ্চলে 

না হওয়ায় শত-শত বছর সেগুলো ধইঈভাবেই আছে এবং চিরকালই হয়ত 

থাকবে, যদিও দেখলে মনে হয় এক-ঝলক হাওয়ায় যেকোন মূহুর্তে উন্টে 

পডবে। এই টাইগ্ুলোর মধ্যে মধ্যে গভীর গহবর মত আছে, চিতাবাঘের 

লুকিয়ে থাকাব পক্ষে আদর্শ সে জায়গা । প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাইগুলোর মধ্য 

দিয়ে কিভাবে সে গেহে বোঝা যাচ্ছে, কিন্ত তার ডের] পর্ষস্ত নিয়ে যাখার 

মত কোন চিহ্ন আমাদের চোখে পডল না, পাথরের মধ্যেই কোথায় তা 

হারিয়ে গেল। হতাশ হয়ে আমাদের গ্রামে ফিরতে হল। 

রাত্রে গ্রামের ঘরে-ঘরে মহা সোরগে।ল শুরু হল। গঞু বাছুর দৌড়চ্ছে, 
গ্রামবাসির] টেচামেচি করছে। সকাল হতে দেখা গেল, আবার একটা বাছুর 

মারা পড়েছে । এটারও টু'টি কামড়ে মেরে ফেলা হয়েছে। 

অনেক বলে কয়ে বাছুরের মালিকের কাছ থেকে মরা বাছুরটা টোপ 

হিসেবে ব্যবহার করব বলে নিলাম। একটা যুখ্সই গোছের গাছ দেখে 

২৬৬ হান্টার 



সেখানে আমার মাচান তৈরি হল, তার উপর বসে আমি চিতাবাঘের প্রতীক্ষা 

বইলাম। 

বাত দশটা নাগাদ আধো-অদ্ধক[বেব মধ্য দিয়ে একটা চলন্ত দেহ টোপটার 

কাছে এগিষে আদছে দেখা গেল--পরম সন্তর্পণে, সম্পূর্ণ নিঃশবে , পৃাক্ষেপের 

কোন শবই উঠছে না। এত বড জন্ধটা যে প্রথমটা মনে হল এ নিশ্চয় কোন 

সিংহীই হবে । টোপটাব কাছ পর্যন্থ এসে সে যখন মাটিব উপর বসে পণ্ডল। 

তখন তাকে দেখাই কষ্টকব হয়ে উঠল | ঠিক করলাম, যেই ও উঠে ঈী্ডাবে 

সগে সঙ্গে গুলি কবব। আধ ঘণ্টা পবে সে উঠল, তাব ল্যাজট1 এপাশে ওপাশে 

দুলছে । লক্ষ্য স্থির করে আমি গুলি করলাম,_একটু নিচু কবে কগলাম, পাছে 

অন্ধকাবে গুলিট1 ওর উপর দিয়ে চলেযায়। এঞুকাণ্ড এক লাফ মেরে সঙ্গে 

সঙ্গে সে প'লালো। গুলি যে লেগেছে তাতে আমাব কোন সন্দেহ নেই, কিন্ত 

এই অল্প আলোয় সে আঘাত মাবাত্মক হযেছে কি না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত 

হতে পারঙ্গাম না। কোনবকম ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হল না, সেখানেই রয়ে 

গেলাম ভোর না হওয়া পযন্ত | 

ভোববেলা মাটিতে বক্তের দাগ দেখা গেল। এ যে সেই চিতাবাঘটারই 

বন্ত তাতে সন্দেহ নেই, কাবণ তার পিছু নেবার সময় আমি খুব ভাল বরে 

তাব পায়েব চিহ্ন লক্ষ্য কবেছিলাম। আমার লক্ষ্য নিখুঁত হয় নি, নতুবা সে 

একশো গজেব মধ্যেই মবে পড়ে থাক ত। ম্ৃতবাং একমাত্র উপায় এখন ওকে 

পাখবের গহববগুলেব মধ্যে খেকে খুঁজে বের কবা। 

আমি বেবিয়ে পডলাম, সঙ্গে চলল ঢল বল্পম হাতে চাবজন মোবান। 

বক্তেব দাগ লক্ষ্য করে করে আমবা গিয়ে পৌছলাম একট! ছোট গুহাব মুখে। 

দুজন যোবান লম্বা গাছেব ডাল কেটে নিষে তাই দিয়ে গুহার তিতবটা 

খোচাতে শুরু কবশ, আব অন্ত ছু জন বল্লম উচিয়ে আমার পাশে প্রপ্তত হয়ে 

রইল। হঠাৎ একটা গভব, কর্কশ গর্জন গুহার ভিতব থেকে শোনা গেল, 

চারিদিকেব পাথবে পাথরে সে শবের প্রতিধ্বনি উঠল । সঙ্গে সঙ্গে চিতাবাঘট' 

বন্দুকেব গুলির মত ছিটকে বেবিয়ে এল_-আর সেইসঙ্গে শোনা গেল কয়েকটা 

ঘড-ঘড শ্_তার নিশ্বাল গ্রশ্বাসের | লাঠিওয়ালা মোরান দু-জনকে ছিটকে 

ফেলে সে একজন সশশ্ব মোগানকে লক্ষ্য কবে লাফিয়ে উঠল | বর্লামের খোচায় 

মোরান তার আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা কবল; কিন্তু লক্ষ্যত্র্ট হল সে। 

সঙ্গে-সঙ্গে চিতাবাঘটা তার ঢালের উপর লাফিয়ে পড়ে সামনের খাবা দিয়ে 
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তার মুখ ক্ষতবিক্ষত করতে শুরু করল আর তার কাধে কামড,বসালে|। 
মাটিতে পডে গেল লোকটা, কিন্তু তবুও চিতাবাঘট। তাকে ছাডল না। সঙ্গে- 

সঙ্গে অপর মোরানট! তাকে লক্ষ্য করে বল্লম ছুডল, বল্পমট! আমার এত গা 

ঘে'সে গেল যে তার ক্ষুরধার অগ্রভাগে আমার প্যাণ্ট কেটে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে 

চিতাবাঘটা তার দিকে ফিরে তার হাত কামডে ধরল। পড়ে গেল লোকটা, 

আর চিতাবাঘট1 চার পায়ে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল।-তার দাত 

তখনও তেমনি তা'ব বাহুর উপব বসানো | 

সমস্ত ব্যাপারট মাত্র ময়েক সেকেগ্ডের মধ্যে কেটে গেল, বলতে যতক্ষণ 

লাগে তার চেয়েও অনেক কম সময়ে । চিতানাঘটার মোট1 ঘ[ডের উপর 

র।/ইফেলের নলট|. লাগিয়ে আমি গুলি কবলাম,-গুলিটা তাব কাধ ভেদ 

করে চলে গেল। এ অঞ্চলের সবচেয়ে সাজ্ঘাতিক চিতাবাঘের দৌরাত্যযের 
অবসান হল। 

এইটুকু সময়ের মধ্যেই চিতাবাঘটা মোবানদের যে আঘাত করেছে তা 

দেখে স্তম্ভিত হতে হল। চিতাবাঘের ক্ষত কত তাভাতাডি বিষিয়ে যায় 

জানতাম, তাই সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের পরিচর্যায় নিযুক্ত হলাম। কাধের 

উপরের গভীর দাতের ক্ষতটায় জীবাণুনাশক টি. সি. পি. ইনজেকসন দিয়ে 

দিলাম, আর থাবাব ক্ষতগুলো শুধু টি. সি. পি. দিয়ে ভাল করে ধুয়ে দিলাম 

এক সপ্তাহের মধ্যেই সেরে উঠলস ওরা । 

এই সমস্ত কাবণে জঙ্গলে শিকারের ক্ষেত্রে আমি চিতাবাঘকে যতটা ভয় 

করি অন্ত কোন জন্তুকে ততটা ভয় করি না। 

আফ্রিকার অনেক অঞ্চলেই ফাদ পেতে, বিষ খাইয়ে বা কুকুর লেলিয়ে 

দিয়ে চিতাবাঘ প্রায় শেষ করে আন হয়েছে । আমার ধারণা ছিল যে 

চিতাবাঘের একমাত্র যা উপকার সে হল তার চামড়া, কিন্ত এখন বোঝা যাচ্ছে, 

প্রকৃতির ভারস|ম্য বজায় রাখতে চিভাবাঘের অংশ কতটা । প্রতি বৎসর তার! 

হাজার হাজার বেবুন মাবত, তাই চিতাবাঘের সংখ্যা কমে আসায় এখন আবার 

অনেক অঞ্চলে বেবুন একট! সমস্যা হয়ে উঠেছে । ওদের সংখ্যা ঠিক রাখার 
সবচেয়ে ভাল উপায় হল ওদের শক্র চিতাবাঘকে বাঁচিয়ে রাখা । আজকাল 

তাই চিতাবাঘের সংরক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা হয়েছে । এমনি অদ্ভুতই মানুষের 

ব্যবস্থা, প্রথমে একজাতের জজ্তুকে প্রায় মেরে শেষ কর! আর তারপর তাকে 

বাচিয়ে ব্বাখার জন্তে আপ্রাণ চেষ্টা করা। ্ 
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॥১৭॥ আপন ঘরে 

যত বৎসরই বিদেশে কাট।ক না কেন, স্কটল্যাণ্ডের মানুষের কাছে তার দেশ 

স্কটল্যাগ্ডই। শিয়ারিংটন ছেড়ে চলে এসেছি চল্লিশ বছরেরও বেশিদিন, তবুও 

কখনো আমার মধ্যে সন্দেহ হয় নি ষে কোন-না-কোন দিন আমি সেখানে ফিরে 

যাব। মারেঞ্রে বনের তাবুর আগুনের সামনে বসে দূর থেকে ভেসে আসা 

বানরের কিচির-মিচির শব্দ আর সিংহের গভীর গর্জন শুনতে শুনতে অনেক বার 

লোচার মস্নএর উপর দিয়ে উড়ে-বাওয়া বুনো হাসের কাকলির কথ। মনে 

পড়েছে, মনে পড়েছে বসম্তের সমাগমে চিরশ্টামল হেথ।প ঝোপের সুমিষ্ট গন্ধ । 

সেই দেশই হল আমার প্রকৃত দেশ; আফ্রিকা কেবল ক্ষণিকের আযডভেঞ্চার 

ছাড়া কিছু নয়। 

নেটুল্ কাটাঝোপের মারাত্মক অভিজ্ঞতার পব আমা প্রায়ই মনে হত, 

হয়ত এবার আমার বয়স হচ্ছে। অবশ্য এই তেষটরি বছর বয়সেও আমার 

দৃষ্টি তেমনি পরিষ্কার এবং যেকোণ মাষের স্দেই আমি সমানে জঙ্গলে জঙ্গলে 
ঘুরতে পারি । কোন জন্তর অত্যাচারের খবপ এলে এখনও আমাকে উপযুক্ত 
লোক হিসেবে তাকে দমন করতে পাঠানে| হয়। বুভো মূলুম্বেকে সঙ্গে নিষ়ে 
বন্দুক হাতে আমি চিন্থ ধরে অগ্রসর হতে থাকি। কয়েক দিনের মধ্যেই 
অত্যাচার বন্ধ করে ফিরেছি ? এর ব্যতিক্রম খুব কমই হয়েছে । তাই, একদিন 

যে আমাকে এ থেকে বিশ্রাম নিতে হবে এ চিন্তায় মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগল। 

শেষ পধস্ত একদিন ব্যাপারটা হিল্ডাকে খুলে বণলাম। যদিও এছেন 
কোন চিন্তা ইতিপূর্বে হিল্ডার মাথায় আসে নি, তবুও ,আশ্চর্য, সেও ইতিমধ্যে 
ভ্বটল্যাণ্ডে আমার কয়েকজন আত্মীয়ের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেছিল। সে 

বললে কয়েক দিনের জন্তে একবার শিয়ারিংটন ঘুরে এলে বেশ হয়, দেখে আস! 

যায় জায়গাটা । কথাটা! যতই ভেবে দেখি ততই মনে লাগে । ইতিমধ্যেই 

যেন সলওয়ে ফার্থ-এর নীল জল আর ব্যাঙ্কএ আনান রোডের বিস্তার আমার 

চোখের সামনে ভেসে উঠল। এই রাস্তা দিয়ে পুরাকালে স্কটল্যাণ্ডের রাণী 

মেরি চলেছিলেন,-_-এ রাস্ত। চলে গেছে শবদূরপ্রসারী জলাভূমির উপর দিয়ে। 
জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হল। 

ছেলেমেষেরা সবাই বড় হয়ে গেছে, কারুর বিয়ে হয়েছে, কেউ বা তার নিজের 

কাজে ব্যস্ত, তাই কেনিয়ায় আর আমাদের তেমন কোন দায়িত্ব ছিল ন1। 
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যখন আমরা স্কটল্যাণ্ডে পৌঁছলাম, বসস্তের তখন শেষ,--বছরের সবচেয়ে 
সেরা সময় তখন । সোজা! অ।মরা আমাদের পুরোনো খামারবাডি শিয়ারিংটনে 

চলে গেলাম। 

স্থপরিচিত পথ দিয়ে গাড়ি করে যেতে যেতে এ অঞ্চলের চেহারা দেখে 
দুঃখ হল। সমস্ত কিছুই ধ্বংসদশায় পড়েছে, আস্তাবল ও গরুর গোয়াল গুলোও 

তাই। যেখানে ছিল চাষের জন্তে চিক্ধণ ঘোড|, এখন সেখানে দেখ] দিয়েছে 

ফাগুপণ ট্র্যাকটর। ক্লোভাগ খডের সে স্িগ্ধ গন্ধও আর নেই। চারিদিকে 

পেট্রলের গন্ধ-_-এ যেন কোন ফ্যাক্টরি রাডি। 

বাব মা অনেকদিণ গত হয়েছেন, আমাদের গোলাবাডি এখন অন্য লোকের 

হাতে। হিপ্ডা আর আমি আলাপ কবপাম তাদের সঙ্গে, কিন্ত যা শুনলাম 
তাতে আমাদের হতাশ হতে হল। খেত-খামাপেব জন্তে মন্তুব পাওযা প্রায় 

অসম্ভব, _আব পাওয়া গেলেও মাইনে অত্যন্ত বেশি । মাসে মাত্র ছু-পাউগ 

মাইলেয় কেনিগাতে প্রথম শ্রেণীগ খেত-মজুব মেলে, আব এখানে মানুষ গায় 

দিনে সেই ট।ক! পেখেও কাজ করতে অনিচ্ছুক । 'ওর] সব।ই ফ্যাক্টুরিখ কা 

পছন্দ করে,ছুঃখের সঙ্গে বণলেন ভদ্রলোক । পুরোনে। দিনের সেসব খে ত-মজু্ 

মজুরনী আর নেই। 
অনেক খেতই ঘাসে ভবে উঠেছে । লোকজনের সাহায্য ছাডা সেখানে 

কার্জ কপা অসম্ভব । অখচ স্প্ মনে পডে ছেলেবেলায় এই খেত কীবকম 

ছিল। মা বাড়িতে লোকজনের তদারক করতেন আর খাবা মঠ থেকে 

লে।কছ্ধনের সাহায্যে ফপল ঘপ্ে তুলতেন। শত-এত বছর ধরে যেসব 

গোলাবাড়িতে মানুষজন হুথে ম্বচ্ছন্দ্যে বাপ করত, অথচ মাত্র একজন মাগ্রষের 

জীবনেই কী আমুল পরিবর্তন এসেছে ! 
খামারবাডির নিকটবর্তী একটা পুরোনে। বাড়িতে আমরা উঠলাম। সাপাব 

বিষগ্নভাবে সমাধা হল। এই পরিবর্তন দেখে যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস 

করতে ইচ্ছে হয় না। কেনিয়ায় থাকতে আমাদের খাওয়া শুরু হত সাধারখত 

ভাল পুটিকর সপ দিয়ে, তারপর মাছ__তিন-চারটে তরকারি দিয়ে, তারপর 

নরম মাংসের একটা ব্বাম্না,_অ্শ্ত মাঝে-মাঝে হিল্ড। তার বদলে মুরগি ব1 

বুনে হান বা অন্ত কিছুর ব্যবস্থা করত। খাওয়! শেব হত পাই, কিছু ফল, 

চমৎকার একটু পুডিং, আর হয়ত কেক আর বরফের কিছু খাবার দিয়ে। 
পরে বসবার ঘরে এলে আমাদেযর কফি দেওয়া হত। এখানে তরকারি বিশেষ 
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পাওয়া যায় না, তবে, সল্ওয়ের স্ামন মীছ অবশ্থ অতি উপাদেয়, সন্দেহ নেই। 
হিল্ডার মত গৃহিণী স্ছুর্লভ, তাই প্রথমটা আমি বুঝতেই পারি নি কেন 

সে সাপারের জন্তে বেশ করে একটা কঙ্গেনি, বা একটা কি ছুটো৷ টমি চপ 

করল না। মুখ তুলে তাব দিকে তাকিযে দেখি, সে উদ্বিপ্রাবে আমার দিকে 
তাকাচ্ছে । বললে সে, “ভুললে চলবে ন1, জন, যে মাত্র কয়েক পেনি 

দামের মাংস আমাদের পুবে] এক সপ্তাহের জন্কে বরাদ্দ | 

“আচ্ছা বেশ, কিন্তু একটা ওমলেট পেলে ৪ তো আমি খুশি হতাম |, 

“না জন, সপ্তাহে মাত্র একটা ডিম ববাদ্দ।, খিষগ্রভাবে হিল্ডা বললে | 

এ অবস্থায় মান্য কী করে থাকতে পাবে? বিস্ক তখনও আমি হতাশ 

হলাম না। সে'দনই সন্ধ্যায় অমি কিছু দড়ি রড] জোগাছ করে ফাদ পাততে 

বেবিরে পডপাম। | 

সমস্ত কিছুই পাপটে গেছে । জলাব ঙলাঁধ সেই গঠেণ কথা এখনও মনে 

আছে, খবগোপবা সেই গঙটি তার্দেব যাণ্ধা আসাব পথ হিসেবে ব্যবহার 

করত । সে বাত্রে দশটা ফাদ পেতে ফিবে এপাম। পরদিন সকালে গিক্কে 

দেখি, আমাব হাত তেমণি ভাল আছে। ছ ছটা চ*ত্কাব খরগোস ধরা 

পডল। আডাই মণ ওজনের এ? এখটা দাত--এমন ছ-টা হাতি মেরে 

যে আশন্দ হত, তেমশি আনন্দ পেলাম এই খবগোস ধরে । দেখলাম) চল্লিশ 

বছর পবে হলে কী হয়, এখন৪ আমি ফাদ পাতাণ তেমনি গভ্তাদ। আহা, 

টম স্যামন যদি আমাব এই মাহ ধবা দেখত! টম খলত ফাদ পাততে হলে 

মাটি খেকে দেড মুঠো উচু করে পাতা উচিত, অথচ আসলে কিন্তু তা নয়, 
আসলে উচিত ছু-মুঠো উচুতে পাতা । হুইস্কি খেতে খেতে এ নিয়ে আমাদের 

প্রায়ই তর্ক হত, কিন্ত হাতে নাতে এই যে প্রমাণ, এর উপবে তো আর তর্ক 

চলে না! 

ফেরার পথে মনে হল, এই সমস্ত অন্দর মাংস কেবলমাত্র আমাদের ছু-জনের 

জন্তে নিয়ে গেলে স্বার্থপরতাব কাজ হবে । একটা খামারবাডির পাশ দিয়ে 

যেতে যেতে দেখলাম গৃহক «রী বাণ্ডর সামনে দাড়িয়ে । আমি একটা খবগোস 

তাঁকে দিতে চাওয়ার তিনি নিরুংসাহভাবে সেটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 

“আমাদের শুয়োরছানা নেই ।? 

'বলেন কী, আপনি শুয়োরছানাকে খরগোসের মাংস খাওয়াতে চান? 

কেন, খরগোপের পাই-এর কথা কি শোনেন নি কখনে। ?, 

হাণ্টার ২৭১ 



'না! না, আর আমরা ওসব খাই ন1”, বুঝিয়ে বললেন ভদ্রমহিলা, “শুনেছি 

বটে সেকালে মানুষরা এ খেত। ওসব খাওয়! আমরা আজকাল ছেডে 

দিয়েছি।' 
এর পরেও আমি অনেকবার খরগোস ধরেছি, কিন্তু ক্রমেই আমার উৎসাহ 

কমে আসতে লাগল । শিকারের থলি বয়ে নিয়ে আসবে, পয়স দিয়েও 

এমন মানুষ মেলে না। খরগোসের থলি খানিকটা বইবার পর ভারি লাগে। 

কী জানি কেন, ছেলেবেলায় আমার এ কথা মনে হত না। 

ছিপ নিয়ে গেলাম মাছ ধরতে । অতি অল্পই ট্রাউট ধরলাম, চমতকার 

ছোট-ছোট মাছ কয়েকটা, আধ সেরের মত ওজন এক একটার। কিন্তু হলে 

কী হয়, বেজায় সময় লাগে ধরতে । মনে পড়ে লোচারের উপরের কাঠের 

পে।লটার কথা, ছেলেবেল।য় যেখানে আমি জোয়ারের সময ট্র/উট মাছ ধরতে 

যেতাম। এক সুন্দরী স্কচ তরুণী পাশ দিয়ে ষাচ্ছিলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করতে 

তিনি থেমে পাডালেন | বললেন, “মানে, আপনি মার্ডার ব্রিজের কথা জিজ্ঞাসা 

করছেন? 

"আর একটু খুলে বলুন ।, 

“শোনেন নি আপনি, একজন লোক তার ভালবাসার পাত্রীকে অন্ত পুরুষের 

সঙ্গে দেখে এই পোলটার উপরে তাদের আক্রমণ করে? ছুৰ্ি দেখেই পুরুষটা 

পালিয়ে যায়, মেয়েটি কিন্তু দডিয়ে থাকে । লোকটা তার গল] এ কান 
থেকে ও কান পর্যস্ত কেটে লোচারের জলে ফেলে দেয়, তারপর নিজেও তাই 

করে। সে রাতেই তার মৃতদেহ খুঁজে পেয়ে একটা শুয়োরের ঘরে তুলে 

রাখা হয়। নিশ্চয় আপনি সেখানে মাছ ধরতে যাচ্ছেন না?" 

হা ভগবান! আমার চিন্তা কেনিয়ায় ফিরে গেল। সে দেশ তো এত 

অসভ্য নয়! সেমিলিকি নদীর উৎসের সন্নিকটে লেক এডওয়ার্ডের কথা মনে 

পড়ল। পাঁচ থেকে সাডে সাত সের ওজনের এক-একটা বারবেল মাছ 

সেখানে, এক ঘণ্টায় গোটা বারো মাছ স্বচ্ছন্দে ধরা যায়। তারপর লেক 

রুডল্ফে ব্ড বড নীল নদের পার্চ তো রয়েছেই--এক-একটার ওজন আডাই 

মণের কম নয়। পঁচিশ থেকে ব্রিশ সেরের একটা ছোট পার্চ পর্যন্ত প্রচুর বেগ 

দিয়ে থাকে। সেখানে লোচার-এর ট্রাউট শিকার আমার কাছে সময়ের 

অপব্যয় ছাড1 আর কিছু মনে হল না। 

কিন্তু ছেলেবেলার সবচেয়ে প্রিয় স্মতি আমার বন্দুক ছোডার স্থতি। 
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একদিন সকালে তাই আমি আমার পাডিট1 হাতে নিয়ে জলার দিকে চললাম । 

পুরোনো, পরিচিত প্রাস্তর-পথ ধবে চলেছি, কিন্তু সমস্ত কিছুই যেন 

ছেলেবেলায় যেন দেখেছিলাম তার খেকে অনেক ছোট হয়ে গেছে। 

কেনিয়ার বিস্তীর্ণ প্রাস্তরের দৃশ্তে আমাব চোখ অভ্যত্ত, সেখানকার বাসিন্দাদের 
খেত খানের চেশে ও এই বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট প্রান্তর বিশেষ বড বলে মনে হল 

না। দৃবের যেসব পাহীভগ্ুলেো তখন মনে হত আকাশচুম্বী প্রকাণ্ড পরত 

এক-একটা, মাউন্ট কেনিষ| বা কিলিমান্জোবোব তুণনায় তা এখন নিতান্ত 

নগণ্য মনে হল। সারাদিন ঘুবেও, শিকার বলতে যা বোঝায় তার বিশেষ 
কিছুই এখানে মিলবে না। 

এমন সময় হঠ।ত গ্রউজেব ডাক আমার কানে এল। মুহ্র্তমধ্যে আবার 

যেন আমি ছেপেম।চষটি হয়ে পডপাম। একটা জলার ধিক থেকে এল 

শব্দটা । সেখানে যেতে হলে একটা গেট ডিডিষে, একট।| চারণভূমি পার হয়ে 

তবে যেতে হয়। উঠল।ম গেটটাব উপব। ছোট একপাল গরু মোষ আমার 

চোখে পডণ, একটা বুডে। মেষ হল তাদের সদাব। যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম, 

চমৎকাব তাব শিংছুটে। 

চ।পণভূমিব মাঝামাঝি পর্যন্ত গেছি, এমন সময হঠাৎ খুরেব টগবগ শব 

শুনতে পেলাম শঝট] আমাব দিকেই আসছে। মুহতেপ জন্তে যেন আমি 

কেনিগাষ পৌছে গেলাম । মোষের মাক্রমণেব সেই বজ্র-নির্ধোন কতবার আমি 

শুনেছি । চারিদিকে চোখ ফেবাঠে দেখলাম, সেই বুগো মোষটাই আমায় 
তাডা করে আসছে, তার মাথ। নিচু, ঘাড লম্বা হয়ে গেছে। অপূর্ব সে দৃশ্া! 

হঠাই খেয়াল হল, রাইফেল নিয়ে তো বেবোইনি ! মোষট1 তখন আমার 

পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পডেছে, ভাবভঙ্গি অত্যন্ত ্রুদ্ধ। বন্য জন্তর থেকে 

পালিয়ে যাওয়া আমার স্বভাব নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে তা ছাডা আর উপায নেই। 

দৌডলাম আমি। 
আমাব ভাগ্য ভাল যে গেটটা বেশি উচু ছিল না,_-মোষটার শিং এসে 

গেটের কাঠে লাগল, আর আমিও লাফিয়ে পাব হলাম। মাঝের একটা তক্তা 

মোষটার ধাক্কায় ভেঙে গেল । সেখানে দ্ীডিয়ে সে ভীষণ চিৎকার করতে 

লাগল। এমন তেঙ্গী জন্তু আমি অতি অল্পই দেখেছি। 

ফিরে গিয়ে হিল্ডাকে বললাম, এবার থেকে রাইফেল নিয়ে বেরোবো।. 

হিল্ড৷ কিন্তু বললে যে তাতে করে চাষীরা আপত্তি তুলবে হয়ত, কারণ 
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তাতে করে তাদের ভাল সব ভাল জাতের মোষ হয়ত মার] পড়তে পারে । 

আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'বাঃ আচ্ছা! দেশ তো! বন্য জন্ত থেকে 

আত্মরক্ষার অধিকারও এখানে নেই নাকি? 

“যাই বল জন, তুমি তো৷ অনধিকার প্রবেশ করেছিলে !” ধীরে ধীরে বললে 
হিল্ডা। 

অনধিকার প্রবেশ ! এ কথাট1 গত চল্লিশ বছরের মধ্যে একবারও আমি 

শুনিনি! তবু হিল্ভা যা বলছে তা তো মিথ্যে নয়! এমনকি গ্রাউজ শিকার 

করাও এদেশে বেআইনি হয়ত! আমরা যে সভ্যতার মধ্যে ফিরে এসেছি ! 
হিল্ডা উদ্ধিপ্রভাবে আমার দিকে তাক।লো | শেষ পর্যন্ত সে বললে, “খাসা 

ছুটিটা কাটল, জন। এবার মাকিন্দুতে ফিরে গেলে কেমন হয়, বেশ হয় না? 

বড ভাল যুক্তি। হিল্ডা কখনে| ভূল করে না, এবারেও সে ভুল করেনি । 

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমরা পরের জাহাজেই কেনিয়া রওন] ভলাম। 

নাইরোবিতে পৌছে দেখা করলাম বন্ধুদের সঙ্গে। আশ্চর্য হলাম শুনে যে 
এই যে ক-টা মাস আমরা মাকিন্দু ছেড়ে ছিলাম এতে কোন অস্বিধে হয়নি। 

সন্ধ্যায় আমরা দক্ষিণমুখে যাত্রা করলাম। ট্রেনের জানলা দিয়ে তাকিয়ে 

রইলাম বাইরে । অন্তস্র্যের ধিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, সমস্ত অঞ্চলের বুক জুড়ে 
কত জন্তু চোখে পডল। বড ভাল লাগল সে দৃশ্য । 

এতদিন পরে ফিবছি, তবুও ইচ্ছে করেই লোকজনকে খবর দিইনি। 
গাড়ি মাকিন্দু স্টেশনে থামতে আমি টর্চ জেলে সঙ্কেত করে মালপত্র নামাতে 

ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। একটা কি ছুটে! বাক্স মাত্র নামিয়েছি, এমন সময় 

তিনজন লোক নিয়ে মূলুম্বে এসে হাজির । 
সে রাতটা আমাদের বারান্দায় বসে হায়েনার ব্য হাসি আর দূর থেকে 

ভেসে-আসা আদিবাসিদের ঢাকের আওয়াজ শুনেই কাটল । ইতিমধ্যে কখন 

মূলুদ্বে তার এক বৌকে খবর পাঠিয়েছে যে কাল ভোরেই আমাদের ডিম আর 
দুধ চাই। 

আকাশে তার! গিদ-গিল করছে, বাতাস নিশিগন্ধ ফুলের সৌরভে মন্থর । 
হিল্ডা আর আমি মাস তুলে নিলাম ও আফ্রিকার নামে টোস্ট গ্রহণ করলাম। 
এতক্ষণে দেশে ফিরলাম আমর]। 



খ্যাত শিকারী মিঃ জে. এ. হাণ্টার-এর শিকারী-জীবনের 
টাপিবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে স্থলেখক ও শিকারী মিঃ ডেনিয়েল 

ৃনিক্স্ এই পুস্তকের পাতুলিপি প্রস্তুত করেন। কাজের 
ধিধের জন্যে মিঃ ম্যানিক্ল্ স্বয়ং কেনিয়ায় গিয়ে মিঃ 
প্টারের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে আসেন | পৃথিব)ন্ব 

ষ্ঠ শিকারীর এই আত্মজীবনী-মুলক অন্তবাদ প্রকাশ করতে 

পেরে গব বোধ করছি । 














